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I
ഏറ്റവും വളർച്ചെയത്തിയ, ഏറ്റവും ഉയർന്ന രൂപത്തി
ലുള്ള ചരക്കുൽപാദനവ്യവസ്ഥയ്ക്കാണ് മുതലാളിത്തം
എന്നു പറയുന്നത്. മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയിൽ ഉല്പാദ
നമത്രയും ൈകമാറ്റത്തിന് േവണ്ടിയാണ്. മനുഷ്യെന്റ
അദ്ധ്വാനശക്തിേപാലും ൈകമാറ്റത്തിനുള്ള ഒരു ചര
ക്കായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. ചരക്കുല്പാദനമാണ് സാമ്പ
ത്തിക ജീവിതത്തിൽ േമധാവിത്വം വഹിക്കുന്നത്.
ചരക്കുല്പാദനം ചില പ്രേത്യക പരിതഃസ്ഥിതികളിൽ മാ
ത്രമാണ് മുതലാളിേത്താല്പാദനമായി രൂപാന്തരെപ്പടുന്ന
ത്. സ: സ്റ്റാലിൻ വിവരിക്കുന്നു:
“ചരക്കുൽപാദനം എല്ലാ പരിതഃസ്ഥിതികളിലും മുത

ലാളിത്തത്തിേലയ്ക്ക് നയിക്കെപ്പടുെമന്നും നയിക്കെപ്പ
െട്ട കഴിയൂ എന്നും പ്രസ്താവിക്കെപ്പടുന്നു. ഇത് ശരിയ
ല്ല; എല്ലായ്േപ്പാഴും എല്ലാ പരിതഃസ്ഥിതികളിലും നയി
ക്കെപ്പടുകയില്ല. ചരക്കുല്പാദനവും മുതലാളിേത്താല്പാ
ദനവും ഒന്നാെണന്ന് വിചാരിക്കരുത്. രണ്ടു വ്യത്യസ്ത
കാര്യങ്ങളാണവ. മുതലാളിേത്താല്പാദനം ചരക്കുല്പാ
ദനത്തിെന്റ ഏറ്റവും ഉയർന്ന രൂപമാണ്. ഉല്പാദേനാ
പകരണങ്ങൾ സ്വകാര്യസ്വത്തുക്കളാെണങ്കിൽ മാത്ര
േമ, മുതലാളിക്ക് വാങ്ങാനും ഉല്പാദനസമയത്ത് ചൂഷ
ണം െചയ്യാനും കഴിയുന്നവിധത്തിൽ കേമ്പാളത്തിെല
ഒരു ചരെക്കന്ന നിലയ്ക്ക് അധ്വാനശക്തി പ്രത്യക്ഷെപ്പ
ടുന്നുെണ്ടങ്കിൽ മാത്രേമ, അങ്ങിെന മുതലാളികൾ കൂ
ലിക്ക് പണിെയടുക്കുന്ന െതാഴിലാളികെള ചൂഷണം
െചയ്യുക എന്ന സമ്പ്രദായം രാജ്യത്തിൽ നിലനിൽക്കു
ന്നുെണ്ടങ്കിൽ മാത്രേമ, ചരക്കുൽപ്പാദനം മുതലാളിത്ത
ത്തിേലക്ക് നയിക്കെപ്പടുകയുള്ളു. ഉല്പാദേനാപകരണ
ങ്ങൾ സ്വകാര്യവ്യക്തികളുെട ൈകകളിൽ േകന്ദ്രീകരി
ച്ചുകിടക്കുകയും ഉല്പാദേനാപകരണങ്ങളില്ലാത്ത െതാ
ഴിലാളികൾ തങ്ങളുെട അധ്വാനശക്തിെയ ഒരു ചര
െക്കന്ന നിലക്ക് വിൽക്കാൻ നിർബദ്ധിതരാവുകയും
െചയ്യുന്നിടത്താണ് മുതലാളിേത്താല്പാദനം ആരംഭിക്കു
ന്നത്. ഇതില്ലാത്തിടത്ത് മുതലാളിേത്താല്പാദനമില്ല.
(സ്റ്റാലിൻ: േസാഷ്യലിസത്തിെന്റ
സാമ്പത്തികപ്രശ്നങ്ങൾ േപജ് 14,15)

















1 എന്താണ് മൂലധനം?
മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയിൽ ഫാക്ടറികൾ, കമ്പനികൾ,
ബാങ്കുകൾ മുതലായവെയല്ലാം മുതലാളികളുെട സ്വകാ
ര്യസ്ഥാപനങ്ങളാണ്. മുതലാളി പറയുന്നു: ഇെതെന്റ
പണമാണ്; എെന്റ ഫാക്ടറിയാണ്; എെന്റ ഈ മൂലധ
നത്തിൽനിന്നാെണനിക്ക് ലാഭമുണ്ടാേക്കണ്ടത്.
എന്താണ് മൂലധനം? പണം, ഫാക്ടറി മുതലായവ മൂല
ധനമാേണാ? മുതലാളിത്ത ധനശാസ്ത്രജ്ഞൻമാരുെട
അഭിപ്രായത്തിൽ ഏതുപണവും ഏതു പണിയായുധവും
ഏതുല്പാദേനാപകരണവും മൂലധനമാണ്. അവരുെട
നിർവചനമനുസരിച്ച് മനുഷ്യസമുദായത്തിെന്റ ആവിർ
ഭാവം മുതൽക്കുതെന്ന മൂലധനം നിലനിന്നു േപാന്നി
ട്ടുണ്ട്. മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥ ശാശ്വതമാെണന്നു കാ
ണിക്കാൻേവണ്ടി അവർ മൂലധനം പ്രാകൃതകാലം മു
തൽേക്ക നിലനിന്നിട്ടുെണ്ടന്നു വാദിക്കുന്നു. െതറ്റായ,
അശാസ്ത്രീയമായ ഒരു വാദഗതിയാണിത്. എന്തുെകാ
െണ്ടന്നാൽ, ഉല്പാദേനാപകരണങ്ങൾ എല്ലാ പരിതഃ
സ്ഥിതികളിലും മൂലധനത്തിെന്റ പങ്കുവഹിക്കുകയില്ല.
ചില പ്രേത്യക പരിതഃസ്ഥിതികളിൽ മാത്രമാണ്, ചില
പ്രേത്യക സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് അവ മൂ
ലധനമാകുന്നത്. മാർക്സ് വ്യക്തമാക്കുന്നതുേപാെല,
െതാഴിലാളിവർഗവും മുതലാളി വർഗവും തമ്മിലുള്ള ഒരു
സാമൂഹ്യബന്ധമാണ് മൂലധനം.
പണത്തിെന്റ ഉടമസ്ഥനായ മുതലാളി ചരക്കുകൾ വാ
ങ്ങുന്നത് തെന്റ സ്വന്തം ഉപേയാഗത്തിനു േവണ്ടിയല്ല.
പിെന്നേയാ, അവെയ വിറ്റ് ലാഭമുണ്ടാക്കാൻ േവണ്ടി
യാണ്. ചരക്കുകളുണ്ടാക്കി വില്ക്കുന്ന മുതലാളി ആദ്യ
മായി യന്ത്രങ്ങൾക്കും അസംസ്കൃത സാമഗ്രികൾക്കും
െതാഴിലാളികളുെട കൂലിയ്ക്കും േവണ്ടി കുറച്ചു പണം മു
ടക്കണം. പതിനായിരം ഉറുപ്പിക മുടക്കി നൂൽവാങ്ങി
തുണിയാക്കി മാറ്റി വിൽക്കുന്ന ഒരു മുതലാളിയുെണ്ടന്നി
രിക്കെട്ട. പതിനായിരം ഉറുപ്പിക മുടക്കി ഉൽപാദനം
നടത്തുന്ന അയാൾക്ക് തുണിവിറ്റാൽ പതിനായിരം ഉറു
പ്പിക മാത്രെമ തിരിച്ചുകിട്ടുകയുള്ളുെവങ്കിൽ അയാൾ
കമ്പനി നടത്താൻ നിൽക്കില്ല. ഉണ്ടാക്കുന്ന തുണിെയ
ല്ലാം സ്വന്തമായി ഉടുത്ത് െഞളിയാൻ േവണ്ടിയല്ല, അതു
വിറ്റഴിച്ചു ലാഭമുണ്ടാക്കാൻ േവണ്ടിയാണ് അയാൾ ഉൽ
പാദനം നടത്തുന്നത്. ലാഭമിെല്ലങ്കിൽ ഉൽപാദനവുമി
ല്ല. അതുെകാണ്ട് ചരക്കുണ്ടാക്കി വിറ്റാൽ അയാൾക്ക്
പതിനായിരം ഉറുപ്പിക കിട്ടിയാൽ േപാര; കൂടുതൽ കി
ട്ടണം. ചരക്കുവിറ്റു കിട്ടുന്ന പണം ആദ്യമിറക്കിയ പണ
േത്തക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കണം. ഇങ്ങെന ലാഭമുണ്ടാ
ക്കാനുള്ള ഒരുപകരണെമന്ന നിലയ്ക്ക് ഉപേയാഗിക്ക
െപ്പടുേമ്പാൾ മാത്രെമ പണവും പണിയായുധങ്ങളും
മൂലധനമാവുകയുള്ളു.

















2 എവിെട നിന്നാണീ
ലാഭമുണ്ടാവുന്നത്?
ചുരുങ്ങിയ വിലയ്ക്കു വാങ്ങുകയും കൂടുതൽ വിലയ്ക്കു വിൽക്കു
കയും െചയ്യുന്നതു െകാണ്ടാണ് ലാഭമുണ്ടാകുന്നത് എന്നു
ചിലർ വിചാരിക്കാറുണ്ട്. ഇതു ശരിയല്ല. കാരണം, മു
തലാളി ചരക്കുകൾ വിൽക്കുക മാത്രമല്ല െചയ്യുന്നത്;
മറ്റുള്ളവർ വിൽക്കുന്ന ചരക്കുകൾ വാങ്ങുകയും െചയ്യു
ന്നുണ്ട്. തുണിയുണ്ടാക്കി വിൽക്കുന്ന മുതലാളി തുണി
വിൽക്കുന്നു; പരുത്തി, യന്ത്രം മുതലായവ വാങ്ങുകയും
െചയ്യുന്നു. തെന്റ തുണി അയാൾ കൂടുതൽ വിലയ്ക്കു വിൽ
ക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചാൽ പരുത്തി മുതലാളിയും യന്ത്ര മുത
ലാളിയും അേതതന്ത്രം സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുേമാ? ഒരു
മുതലാളി മെറ്റാരു മുതലാളിെയ ചതിച്ചുെവന്നു വരാം.
പേക്ഷ, എല്ലാ മുതലാളികളും പരസ്പരം ചതിച്ചാേലാ?
ഒരാളുെട ലാഭം മെറ്റാരാളുെട നഷ്ടമായിത്തീരും. ഏതാ
യാലും, സമുദായത്തിെലാട്ടാെകയുള്ള ചരക്കുകളുെട മൂ
ല്യം വർദ്ധിക്കുകയില്ല. വ്യവസായങ്ങൾ വളരുകേയാ
േദശീയ സമ്പത്തു വർദ്ധിക്കുകേയാ െചയ്യില്ല. അതു
െകാണ്ട്, ൈകമാറ്റത്തിനിടയിലാണ് ലാഭമുണ്ടാകുന്നത്
എന്നു കരുതുന്നതു ശരിയല്ല. ൈകമാറ്റത്തിലല്ല, ഉല്പാദ
നത്തിലാണ്, ലാഭത്തിെന്റ ഉറവിടമാരാേയണ്ടത്. ആദ്യ
മിറക്കിയതിെനക്കാൾ കൂടുതൽ മൂല്യം ഉല്പാദനത്തിെന്റ
ഫലമായിട്ടുതെന്ന ഉണ്ടാവണം. പതിനായിരം ഉറുപ്പിക
യിറക്കി തുണിയുണ്ടാക്കി വിൽക്കുന്ന മുതലാളിക്ക് പന്തീ
രായിരം ഉറുപ്പിക കിട്ടുന്നുെവന്നിരിക്കെട്ട. കൂടുതലായി
കിട്ടിയ രണ്ടായിരം ഉറുപ്പിക നൂൽ തുണിയാക്കി മാറ്റുക
എന്ന ഉൽപാദനപ്രക്രിയയിലൂെടയാണുണ്ടായത്.
ഉൽപാദനത്തിനിടയിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്?
നൂലും യന്ത്രവും അസംസ്കൃതസാമഗ്രികളും മറ്റും തുണി
യായി രൂപം മാറുന്നു. നൂലിെന്റയും അസംസ്കൃത സാമ
ഗ്രികളുെടയും യന്ത്രത്തിെന്റയും മൂല്യങ്ങൾ തുണിയുെട
മൂല്യത്തിേലക്ക് പകരുന്നു. (യന്ത്രത്തിെന്റ മൂല്യം കുേറ
െശ കുേറെശയായിട്ടാണ് തുണിയിേലക്ക് പകരുന്നത്.
ഒരു യന്ത്രം പത്തുെകാല്ലേത്തക്ക് നിലനിൽക്കുെമങ്കിൽ
ഓേരാ െകാല്ലത്തിലും ഉണ്ടാക്കെപ്പടുന്ന തുണിയിൽ
യന്ത്രത്തിെന്റ മൂല്യത്തിെന്റ പത്തിെലാരു ഭാഗം മാത്ര
േമ അലിഞ്ഞുേചരുന്നുള്ളു. ഇതാണ് േതയ്മാനം എന്ന
േപരിൽ കണക്കാക്കെപ്പടുന്നത്.)
പേക്ഷ, രൂപമാറ്റം െകാണ്ടുമാത്രം മൂല്യവർദ്ധനവുണ്ടാവി
ല്ല. നൂലിെന്റ രൂപം മാറുകേയ െചയ്യുന്നുള്ളു. അതിെന്റ
മൂല്യം വർദ്ധിക്കുന്നില്ല. നൂലിെന്റയും അസംസ്കൃത സാമ
ഗ്രികളുെടയും യന്ത്രത്തിെന്റയും മൂല്യങ്ങൾക്കു പുറെമ കൂടു
തൽ മൂല്യം തുണിയിൽ േചർന്നിട്ടുണ്ട്.

















3 അദ്ധ്വാനശക്തി ഒരു വിൽപ്പനച്ചരക്ക്
മൂല്യത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനം അധ്വാനമാെണന്ന് വ്യക്ത
മാക്കെപ്പട്ടിട്ടുണ്ടേല്ലാ. അതുെകാണ്ട് കൂടുതലായുണ്ടായ
പുതിയ മൂല്യവും മനുഷ്യെന്റ അധ്വാനഫലമാെണന്നു
തീർച്ചയാണ്. മുതലാളിയല്ല, െതാഴിലാളിയാണ് അധ്വാ
നിക്കുന്നത്. അതിനാൽ, െതാഴിലാളിയുെട അധ്വാന
ത്തിെന്റ ഫലമായിട്ടാണ് കൂടുതൽ മൂല്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്ക
െപ്പടുന്നത്; കൂടുതൽ സ്വത്തുക്കൾ സൃഷ്ടിക്കെപ്പടുന്നത്.
പേക്ഷ, െതാഴിലാളിക്ക് കൂലികിട്ടുന്നിേല്ല? അധ്വാനത്തി
നു പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നിേല്ല? തക്കതായ പ്രതിഫലം
കിട്ടാതിരിക്കുേമ്പാൾ പണിെയടുക്കാതിരിക്കാനുള്ള
സ്വാതന്ത്ര്യവും അയാൾക്കിേല്ല? െതാഴിലാളി മുതലാ
ളിക്ക് തെന്റ അധ്വാനം വിൽക്കുന്നു. അതിനു പകരമാ
യി മുതലാളി െതാഴിലാളിക്കു കൂലി െകാടുക്കുന്നു. നീതി
പൂർവ്വകമായ ഒരുതരം കച്ചവടമേല്ല ഇത്? നമുക്ക് പരി
േശാധിക്കാം.
തനിക്ക് കിട്ടുന്ന കൂലിക്കുപകരമായി െതാഴിലാളി മു
തലാളിക്കു വിൽക്കുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ അധ്വാനം
തെന്നയാേണാ? അല്ല. അധ്വാനം െചയ്തുകഴിഞ്ഞാല
േല്ല അതു വിൽക്കാൻ കഴിയൂ? അധ്വാനം വിൽക്കുക
എന്നാൽ ചരക്കിലടങ്ങിയ അധ്വാനം വിൽക്കുക എന്നർ
ത്ഥമാണ്. ചരക്കു നിർമ്മിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് അതിലട
ങ്ങിയ അധ്വാനം വിൽക്കാനാവില്ലേല്ലാ. െതാഴിലാ
ളി വിൽപ്പന നടത്തുന്നത് കമ്പനിക്കുള്ളിൽ േപായ
േന്വഷിച്ച് ഉൽപാദനം നടത്തുന്നതിനു മുമ്പാണ്. അതു
െകാണ്ട് അയാൾ മുതലാളിക്കു വിൽക്കുന്നതു അധ്വാ
നമല്ല, അധ്വാനിക്കാനുള്ള കഴിവ്, അധ്വാനശക്തി
മാത്രമാണ്.
െതാഴിലാളി തെന്റ അധ്വാനശക്തി വിൽക്കാൻ മുതി
രുന്നെതന്തുെകാണ്ടാണ്? മുതലാളിക്കു െതാഴിലാളിയു
െട അധ്വാനശക്തി വാങ്ങാൻ കഴിയുന്നെതന്തുെകാണ്ടാ
ണ്? സ്റ്റാലിൻ എഴുതുന്നു:
‘മുതലാളികൾ െതാഴിലാളികളുെട അധ്വാനശക്തി വാ
ങ്ങുന്നെതന്തുെകാണ്ടാണ്? കാരണമിതാണ്. ഉൽപാദ

േനാപകരണങ്ങളുെട േമലുള്ള സ്വകാര്യ ഉടമാവകാശ
മാണ് മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയുെട പ്രധാനമായ അടി
സ്ഥാനം. ഫാക്ടറികൾ, മില്ലുകൾ, നിലവും അതിലുണ്ടാ
കുന്ന പ്രകൃതിവിഭവങ്ങളും, കാടുകൾ, െറയിൽെവകൾ,
യന്ത്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ഉല്പാദേനാപകരണങ്ങെളല്ലാം
ഒരു പിടി മുതലാളികളുെട സ്വകാര്യസ്വത്തായി മാറ്റെപ്പ
ട്ടിരിക്കുന്നു. െതാഴിലാളിയാകെട്ട അവയിൽ നിെന്നല്ലാം
അകറ്റെപ്പടുകയും െചയ്തിരിക്കുന്നു.’ (സ്റ്റാലിൻ, കലക്ടഡ്
വർക്സ്, േപജ് 332-33)
മുതലാളിത്തത്തിന് മുമ്പ് സ്വതന്ത്രരായ ഉൽപാദകൻ
മാർ അധ്വാനശക്തിയല്ല അധ്വാനമാണ് വിറ്റിരുന്നത്.
സ്വന്തം ഉൽപാദേനാപകരണങ്ങളുപേയാഗിച്ചുണ്ടാ
ക്കിയ തങ്ങളുെട ചരക്കുകളിലടങ്ങിയ അധ്വാനം വിൽ
ക്കാൻ അവർക്കു സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരുന്നു. മുതലാളി
ത്ത സമുദായത്തിൽ ആ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല. ഉൽപാദേനാ
പകരണങ്ങൾ മുതലാളിയുെട സ്വകാര്യസ്വത്താണ്. ആ
സ്വകാര്യസ്വത്തുപേയാഗിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ചരക്കുകളും മു
തലാളിയുെട സ്വന്തമാണ്. ആ ചരക്കുകളിലടങ്ങിയ
അധ്വാനെത്ത െതാഴിലാളിയല്ല മുതലാളിയാണ് വിൽ
ക്കുന്നത്. െതാഴിലാളിയുെട ൈകയിൽ വിൽക്കാൻ
എെന്തങ്കിലുമുെണ്ടങ്കിൽ അതയാളുെട അധ്വാനശക്തി
മാത്രമാണ്.

















4 കൂലിേവലയുെട അടിമത്തം
അധ്വാനമാണ് മനുഷ്യെന മൃഗത്തിൽ നിന്ന് േവർതിരി
ക്കുന്നത്. അധ്വാനിക്കുന്നതിനിടയിൽ മനുഷ്യെന്റ തെന്റ
അധ്വാനശക്തിെയ േബാധപൂർവം ഉപേയാഗിക്കുന്നു.
ഏതു സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയിലായാലും ശരി, മനുഷ്യെന്റ
അധ്വാനശക്തിയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഉല്പാദ
നശക്തി. എന്നാൽ എല്ലാ സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥകളിലും
അധ്വാനശക്തി ഒരു ചരക്കാവുന്നില്ല. എല്ലാ പരിതഃ
സ്ഥിതികളിലും സ്വന്തം അധ്വാനശക്തി വിൽക്കാൻ
മനുഷ്യൻ നിർബദ്ധനാവുന്നില്ല. അദ്ധ്വാനശക്തി മാർ
ക്കറ്റിൽ വിൽപ്പനക്കുള്ള ഒരു ചരക്കായിത്തീരുന്നത്
നീണ്ടകാലെത്ത സാമൂഹ്യവളർച്ചയുെട ഫലമായിട്ടാണ്.
അധ്വാനശക്തിയുെട ചരക്കാവണെമങ്കിൽ അധ്വാനശ
ക്തിയുെട ഉടമസ്ഥൻ രണ്ടർത്ഥത്തിൽ സ്വാതന്ത്രനാവ
ണം. ഒന്നാമതായി തെന്റ അദ്ധ്വാനശക്തി മെറ്റാരാൾ
ക്കു വിൽക്കാൻ അയാൾക്ക് നിയമവിേധയമായ സ്വാത
ന്ത്ര്യമുണ്ടായിരിക്കണം. (അടിമേയ്ക്കാ അടിയാളേനാ ഈ
സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല.) രണ്ടാമതായി അയാൾ
ഉൽപാദേനാപകരണങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാവ
ണം. സ്വന്തമായി ഉൽപാദേനാപകരണങ്ങളുള്ളവൻ
തെന്റ അദ്ധ്വാനശക്തി മറ്റാർക്കും വിൽേക്കണ്ടതില്ല.
അതുപേയാഗിച്ചു തെന്റ ഉൽപാദേനാപകരണങ്ങൾ
െകാണ്ടുതെന്ന പണിെയടുത്താൽ മതി.
മുതലാളിത്തത്തിെന്റ വളർച്ചേയാെടാപ്പം സ്വന്തമായ
ഉൽപാദേനാപകരണങ്ങളുണ്ടായിരുന്ന ൈകേവലക്കാ
രും കുടിൽവ്യവസായക്കാരും പുതിയ ഉൽപാദനരീതി
േയാടു മത്സരിക്കാൻ കഴിയാെത പാപ്പരാവാൻ തുടങ്ങി.
ഉൾനാടുകളിെല ലക്ഷക്കണക്കിലുള്ള കൃഷിക്കാേരയും
പട്ടണങ്ങളിെല പതിനായിരക്കണക്കിലുള്ള െചറുകിട
ൈകേവലക്കാെരയും മുതലാളിത്തം തകർത്തുകളഞ്ഞു.
പട്ടിണികിടന്ന് ചാവാതിരിക്കണെമങ്കിൽ അവർക്കു
തങ്ങളുെട അധ്വാനശക്തി വിൽക്കുകേയ നിവൃത്തിയു
ള്ളുെവന്നായി. അവർ കൂലിേവലക്കാരായി മാറി. ഇങ്ങ
െനയാണ് മുതലാളിത്തം മനുഷ്യെന്റ ശാരീരികവും മാ
നസികവുമായ ശക്തികെള വിൽപനച്ചരക്കുകളാക്കി
മാറ്റിയത്.
മുതലാളിയും െതാഴിലാളിയും സമന്മാരായ രണ്ടു ചര
ക്കുടമസ്ഥൻമാെരന്ന നിലയ്ക്കാണ് പരസ്പരം സമീപിക്കു
ന്നത്. ഒരാളുെട ൈകയ്യിൽ പണമുണ്ട്. മെറ്റാരാളുെട
ൈകയ്യിൽ അധ്വാനശക്തിയും. മുതലാളി പണം െകാ
ടുത്ത് അധ്വാനശക്തി വാങ്ങുന്നു. െതാഴിലാളി തെന്റ
അധ്വാനശക്തി െകാടുത്ത് പകരം പണം വാങ്ങുന്നു.
പുറേമ നിന്നു േനാക്കുേമ്പാൾ സ്വതന്ത്രമായ ഒരു െകാ
ള്ളെക്കാടുക്കയാണിത്. നിയമപരമായി േനാക്കുേമ്പാൾ
െതാഴിലാളി സ്വതന്ത്രനാണ്. അടിമേക്കാ അടിയാള
േനാ ഇല്ലാത്ത സ്വാതന്ത്ര്യം അയാൾക്കുണ്ട്. പേക്ഷ,
ഈ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിെന്റയും സമത്വത്തിെന്റയും പിന്നിൽ
െതാഴിലാളികളുെട സാമ്പത്തികമായ അടിമത്തം ഒളി
ഞ്ഞുകിടക്കുന്നുെണ്ടന്നു കാണാം. മൂലധനത്തിെന്റ ഇരു
മ്പുമുറിക്കുള്ളിലാണയാൾ. അതുെകാണ്ടാണ് ഈ ‘സ്വ
തന്ത്രമായ’ െകാള്ളെക്കാടുക്കയ്ക്ക് ‘കൂലിേവലയുെട അടി
മത്തം’ എന്ന് െലനിൻ േപരിട്ടിരിക്കുന്നത്.

















5 അധ്വാനശക്തിയുെട മൂല്യം
മെറ്റല്ലാ ചരക്കുകൾക്കുെമന്നേപാെല അധ്വാനശക്തി
ക്കും രണ്ടു മൂല്യങ്ങളുണ്ട്: ഉപേയാഗമൂല്യവും ൈകമാറ്റ
മൂല്യവും. മുതലാളി അധ്വാനശക്തി വിലയ്ക്കുവാങ്ങുന്നത്
അതുപേയാഗിക്കാൻ േവണ്ടിയാണ്. അധ്വാനശക്തി
യുെട ഉപേയാഗം ചരക്കുകളുണ്ടാക്കാനാവശ്യമായ
അധ്വാനമാണ്. “ദഹനശക്തിയുെട ഉപേയാഗം ദഹ
നമാെണന്നതുേപാെല, അധ്വാനശക്തിയുെട ഉപേയാ
ഗം അധ്വാനമാണ്” എന്ന് മാർക്സ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.
െതാഴിലാളിയുെട അധ്വാനം ചരക്കുൽപ്പാദനത്തിനുേവ
ണ്ടി ഉപേയാഗിക്കാനും അത് വിറ്റ് ലാഭം സമ്പാദിക്കാ
നും േവണ്ടിയാണ് മുതലാളി അധ്വാനശക്തിെയ വിലയ്ക്ക്
വാങ്ങുന്നത്.
അധ്വാനശക്തിയുെട ഉപേയാഗമൂല്യം കിട്ടണെമങ്കിൽ
അതിെന്റ മൂല്യം െകാടുക്കണം. മുമ്പ് വിവരിക്കെപ്പട്ടു
കഴിഞ്ഞേപാെല ചരക്കിലടങ്ങിയ ശരാശരി സാമൂഹ്യാ
ധ്വാനമാണ് മൂല്യെത്ത നിർണയിക്കുന്നത്. മെറ്റല്ലാ ചര
ക്കുകളുെടയുെമന്നേപാെല അധ്വാനശക്തിയുെട മൂല്യവും
അതുണ്ടാക്കാനാവശ്യമായ ശരാശരി സാമൂഹ്യാധ്വാന
ത്തെന്റ മൂല്യമാണ്.
അധ്വാനശക്തിയുെട മൂല്യം കണക്കാക്കെപ്പടുന്നെതങ്ങ
െനയാണ്? െതാഴിലാളിക്ക് അധ്വാനിക്കാനുള്ള ശക്തി
യുണ്ടാവണെമങ്കിൽ ഭക്ഷണം േവണം, ഉടുക്കാൻ തു
ണി േവണം, ജീവിക്കാനാവശ്യമായ മറ്റു സാമഗ്രികൾ
േവണം. അേപ്പാൾ അധ്വാനശക്തി സൃഷ്ടിക്കാനാവ
ശ്യമായ ശരാശരി സാമൂഹ്യാധ്വാനം ആ ജീവിേതാപാ
ധികൾ നിർമ്മിക്കാനവശ്യമായ ശരാശരി സാമൂഹ്യാ
ധ്വാനത്തിന് സമമായിരിക്കും. മറ്റു വാക്കുകളിൽ പറ
ഞ്ഞാൽ, അധ്വാനശക്തിയുെട മൂല്യം അതിെന്റ ഉടമ
സ്ഥെന്റ ജീവിതം നിലനിർത്താനാവശ്യമായ ചരക്കു
കളുെട മൂല്യമാണ്. ഈ ജീവിേതാപാധികൾ നിർമ്മി
ക്കാൻ 4 മണിക്കൂർ േവണ്ടിവരുെമങ്കിൽ അധ്വാനശ
ക്തിയുെട മൂല്യം 4 മണിക്കൂർ േനരെത്ത അധ്വാനത്തി
ന് സമമാെണന്ന് പറയാം. മുതലാളിയിൽ നിന്ന് കി
ട്ടുന്ന കൂലിെകാണ്ട് ആവശ്യമായ സാമഗ്രികൾ വാങ്ങു
കയാണ് െതാഴിലാളി െചയ്യുന്നത്. അതുെകാണ്ട് ആ
കൂലിയാണ് അയാളുെട അധ്വാനശക്തിയുെട മൂല്യെത്ത
പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്.
അധ്വാനശക്തി തുടർച്ചയായി ലഭിക്കണെമങ്കിൽ െതാ
ഴിലാളിയുെട ജീവിതം മാത്രം നിലനിർത്തിയാൽ േപാര.
അവരുെട മക്കളുെട ജീവിതവും നിലനിർത്തണം. ദീ
നംെകാേണ്ടാ പ്രായാധിക്യം െകാേണ്ടാ മരണം കാര
ണമാേയാ െതാഴിലാളികൾ വിട്ടുേപാകുേമ്പാൾ അവരു
െട മക്കൾ ആ സ്ഥാനേമെറ്റടുക്കാനുണ്ടാവണം. അതി
നാൽ, അധ്വാനശക്തിയുെട മൂല്യെത്ത നിർണ്ണയിക്കുന്ന
ജീവിേതാപാധികൾ െതാഴിലാളികെള മാത്രമല്ല, അവ
രുെട കുടുംബാംഗങ്ങെളയും നിലനിർത്താൻ പര്യാപ്തമാ
വണം.
െതാഴിലാളികൾക്കാവശ്യമായ ജീവിതസാമഗ്രികളുെട
േതാതും സ്വഭാവവും അവയുൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രീതിയും
ചരിത്രപരമായി മാറിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാ
ണ്. അവ പ്രകൃതിയുെട സ്വഭാവെത്തെയന്നേപാെല
രാജ്യത്തിെല ജനങ്ങളുെട സാംസ്കാരികനിലവാരെത്ത
യും ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. ഇന്ത്യയിെല െതാഴിലാളികളുെട
കൂലിനിരക്ക് ഇംഗ്ലണ്ടിെലേയാ അേമരിക്കയിെലേയാ
െതാഴിലാളികളുേടതിെനക്കാൾ കുറയാനുള്ള കാരണ
മിതാണ്.

















6 ചൂഷണത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനം
സാധാരണമായി മുതലാളികൾ െതാഴിലാളികൾക്ക്
അവരുെട അധ്വാനശക്തിയുെട മുഴുവൻ മൂല്യവും െകാടു
ക്കാറില്ല. തങ്ങളുെടയും തങ്ങളുെട കുടുംബങ്ങളുെടയും ജീ
വിതം നിലനിർത്താനാവശ്യമായ ചരക്കുകളുെട യഥാർ
ത്ഥ മൂല്യം െതാഴിലാളികൾക്കും ലഭിക്കാറില്ല. പേക്ഷ,
മാർക്സ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതുേപാെല, അധ്വാനശക്തി
യുെട മൂല്യം മുഴുവനും െകാടുത്താലും മുതലാളിക്കു ലാ
ഭമാണ്. എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ, അധ്വാനശക്തിയുെട
മൂല്യത്തിന് ഒരു പ്രേത്യകതയുണ്ട്. സ്വന്തം മൂല്യെത്ത
ക്കാൾ കൂടുതൽ മൂല്യം സൃഷ്ടിക്കാൻ അതിനു സാധിക്കും.
അധ്വാനശക്തി നിലനിർത്താൻ 4 മണിക്കൂർ േനരെത്ത
അധ്വാനം െകാണ്ടുണ്ടാക്കിയ സാമഗ്രികെള േവണ്ടുെവ
ങ്കിൽ 8 മണിക്കൂേറാ അതിലധികേമാ േനരം അധ്വാനി
ക്കാൻ െതാഴിലാളിക്കു സാധിക്കുെമന്നർത്ഥം. അധ്വാന
ശക്തിയുെട ഈ മുഴുവൻ ഉപേയാഗവും മുതലാളി സ്വന്ത
മാക്കുകയും െചയ്യും.
4 മണിക്കൂർ മാത്രേമ െതാഴിലാളി അധ്വാനിക്കുന്നുള്ളു
െവങ്കിൽ മുതലാളിക്ക് ലാഭെമാന്നുമുണ്ടാവില്ല. അതി
നാൽ, െതാഴിലാളിെയെക്കാണ്ട് കൂടുതൽ സമയം പണി
െയടുപ്പിക്കാൻ മുതലാളിെയാരുങ്ങുെമന്നു തീർച്ചയാണ്.
പ്രവൃത്തിസമയം 8 മണിക്കൂറാെണങ്കിൽ ആദ്യെത്ത
4 മണിക്കൂറിെന്റ മൂല്യം മാത്രേമ കൂലിെയന്ന േപരിൽ
െകാടുേക്കണ്ടതുള്ളു. ബാക്കിയുള്ള 4 മണിക്കൂർ അധ്വാ

നത്തിന് മുതലാളി യാെതാരു പ്രതിഫലവും െകാടുക്കു
ന്നില്ല. മിച്ചമായ ഈ അധ്വാനത്തിെന്റ മൂല്യമാണ് മുത
ലാളിയുെട ലാഭത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനം. തുണി മുതലാളി
യന്ത്രങ്ങൾക്കും പരുത്തി മുതലായ അസംസ്കൃതസാമ
ഗ്രികൾക്കും കൂടി 8000 ക യും െതാഴിലാളികൾക്ക് കൂലി
െകാടുക്കാൻ 2000 കയും െചലവാക്കുന്നുെവന്നിരിക്കെട്ട.
തുണിവിറ്റാൽ 12000 ക കിട്ടുെമന്നും കരുതുക. മിച്ചമാ
യി കിട്ടിയ 2000 ക പ്രതിഫലം െകാടുക്കാെത െതാ
ഴിലാളിയിൽ നിന്ന് വസൂലാക്കിയ അധ്വാനത്തിെന്റ
ഫലമാണ്.
അേപ്പാൾ മുതലാളിയുെട ഫാക്ടറിയിൽ പണിെയടുത്തു
െകാണ്ട് െതാഴിലാളി സൃഷ്ടിക്കുന്നത് തെന്റ അധ്വാന
ശക്തിയുെട മൂല്യം മാത്രമല്ല, അതിെനക്കാൾ കവിഞ്ഞ
മൂല്യമാണ്. ഇങ്ങെന കൂടുതലായി ഉണ്ടാക്കെപ്പടുന്ന മൂ
ല്യത്തിനു മിച്ചമൂല്യം എന്നു പറയുന്നു. മുതലാളി െതാഴി
ലാളിക്കു െകാടുക്കുന്ന കൂലി െതാഴിലാളിയുെട അധ്വാ
നത്തിെന്റ മൂല്യമല്ല, അധ്വാനശക്തിയുെട മൂല്യമാണ്.
അധ്വാനശക്തിയുെട മൂല്യവും അധ്വാനത്തിെന്റ മൂല്യവും
തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് മിച്ചമൂല്യം. തെന്റ അധ്വാ
നത്തിെന്റ ഒരു ഭാഗത്തിനു മാത്രെമ െതാഴിലാളിക്കു
പ്രതിഫലം കിട്ടുന്നുള്ളു. ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം മുഴുവനും
യാെതാരു പ്രതിഫലവും നൽകാെത മുതലാളി തട്ടിെയ
ടുക്കുന്നു. ഇതാണ് മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയിെല ചൂഷ
ണത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനം. ഇതുതെന്നയാണ് മുതലാളി
യും െതാഴിലാളിയും തമ്മിലുള്ള വർഗസമരത്തിെന്റയും
അടിസ്ഥാനം.

ഒരു ചരക്കിെന്റ മൂല്യം അതുണ്ടാക്കാനാവശ്യമായ അധ്വാ
നെത്ത ആശ്രയിച്ചിരിക്കുെമന്നു മുതലാളിത്ത ധനശാസ്ത്ര
ജ്ഞൻമാരാണ് ആദ്യമായി കണ്ടുപിടിച്ചത്. വാസ്തവ
ത്തിൽ നാടുവാഴിവ്യവസ്ഥെയ്ക്കതിരായ ഒരായുധെമന്ന
നിലയ്ക്കാണ് അവരീ സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്ക്കരിച്ചത്. നാടുവാ
ഴികൾ യാെതാരു പ്രതിഫലവും െകാടുക്കാെതയാണ്
സ്വത്തു സമ്പാദിക്കുന്നെതന്നും അതുെകാണ്ട് അവർക്കു
നിലനിൽക്കാനർഹതയിെല്ലന്നും എല്ലാത്തിനും ശരി
യായ വില െകാടുക്കുന്ന മുതലാളിത്തം മാത്രമാണ് പ്ര
കൃതിക്ക് േയാജിച്ചെതന്നുമായിരുന്നു അവരുെട വാദം.
മാർക്സിസം ബൂർഷ്വാ ധനശാസ്ത്രജ്ഞൻമാരുെട അേത
സിദ്ധാന്തെത്ത യുക്തിയുക്തമായി മുേന്നാട്ടു െകാണ്ടു
േപാവുകയും െതാഴിലാളി നിർമ്മിക്കുന്ന മിച്ചമൂല്യെത്ത
പ്രതിഫലം െകാടുക്കാെത തട്ടിെയടുത്തുെകാണ്ടാണ്
മുതലാളിക്ക് സ്വത്തു സമ്പാദിക്കാൻ സാധിക്കുന്നെത
ന്നു വ്യക്തമാക്കുകയും െചയ്തു. പിന്നീടുണ്ടായ ബൂർഷ്വാ
ധനശാസ്ത്രജ്ഞൻമാർ അധ്വാനമാണ് മൂല്യത്തിെന്റ അടി
സ്ഥാനെമന്ന തങ്ങളുെട പൂർവ്വികൻമാരുെട സിദ്ധാന്ത
െത്തത്തെന്ന വലിെച്ചറിഞ്ഞെതന്തുെകാണ്ടാെണന്നു
ഇതിൽനിന്നു മനസ്സിലാക്കാം.

















7 മിച്ചമൂല്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നെതങ്ങെന?
ഓേരാ മുതലാളിയും കഴിയുന്നിടേത്താളമധികം മിച്ചമൂ
ല്യം പിഴിെഞ്ഞടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അതിനു രണ്ടുവഴി
കളാണുള്ളത്. ഒന്ന്, പ്രവൃത്തിസമയം വർദ്ധിപ്പിക്കുക.
പ്രവൃത്തി സമയം 8 മണിക്കൂറായാലും 12 മണിക്കൂറായാ
ലും അധ്വാനശക്തിയുെട മൂല്യം 4 മണിക്കൂർ അധ്വാനം
മാത്രമായിരിക്കും. പ്രവൃത്തിസമയം 12 മണിക്കൂറാെണ
ങ്കിൽ മുതലാളിക്കു കിട്ടുന്ന മിച്ചം 8 മണിക്കൂറായിരിക്കും.
ഇങ്ങെന എത്രേത്താളമധികം പണിെയടുപ്പിക്കുന്നുേവാ
അത്രേത്താളമധികം മുതലാളിക്കു ലാഭമാണ്.
പേക്ഷ, ഇതിനു ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട്. ദിവസത്തിൽ 24
മണിക്കൂറും പണിെയടുപ്പിക്കണെമന്ന് മുതലാളിക്കാഗ്ര
ഹമുണ്ടാവും. എന്നാലതു സാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല. ഭക്ഷ
ണം കഴിക്കാനും കുറച്ചു വിശ്രമിക്കാനും െതാഴിലാളിക്കു
സൗകര്യം കിട്ടിയിെല്ലങ്കിൽ അയാൾ ഏെറത്താമസി
യാെത മരിച്ചുേപാകും. അതുെകാണ്ട് പ്രവൃത്തിസമയം
ഒരതിർത്തിയിലധികം വർധിപ്പിക്കാൻ മുതലാളിക്കു
സാധ്യമല്ല.
മിച്ചമൂല്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള രണ്ടാമെത്ത മാർഗ്ഗം ഉൽ
പാദനക്ഷമത കൂട്ടുകയാണ്. യന്ത്രങ്ങൾ പരിഷ്ക്കരിക്കു
േന്താറും ഉൽപാദനക്ഷമത വർദ്ധിക്കും. സാേങ്കതികാ
ഭിവൃദ്ധിയുെട ഫലമായി മുമ്പേത്തക്കാൾ കുറഞ്ഞ സമ
യംെകാണ്ട് ചരക്കുകളുണ്ടാക്കാെമന്നുവച്ചാൽ അധ്വാന
ശക്തിയുെട മൂല്യം ചുരുങ്ങും. മുതലാളിക്ക് മിച്ചമായിക്കി
ട്ടുന്ന അധ്വാനം െകാണ്ട് കൂടുതൽ ചരക്കുകൾ നിർമ്മി
ക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങെനയും കൂടുതൽ ലാഭമടിക്കാം.
പേക്ഷ, വലിെയാരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. മുതലാളിയുെട ചൂഷ
ണെത്തയും മർദ്ദനങ്ങെളയും നിശബ്ദമായി സഹിക്കാൻ
െതാഴിലാളി തയ്യാറാവുകയില്ല. പ്രവൃത്തിസമയം വർ
ദ്ധിപ്പിക്കണെമന്നാണ് മുതലാളിക്കാഗ്രഹെമങ്കിൽ, പ്ര
വൃത്തിസമയം ചുരുക്കണെമന്നാണ് െതാഴിലാളിക്ക്.
അധ്വാനഭാരം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ മുതലാളി പരിശ്രമിക്കു
േമ്പാൾ അധ്വാനഭാരം ചുരുക്കികിട്ടാൻ േവണ്ടി െതാഴി
ലാളി പ്രേക്ഷാഭം കൂട്ടുന്നു. മുതലാളിത്തം വളരുേന്താറും
െതാഴിലാളിയും മുതലാളിയും തമ്മിലുള്ള വർഗ്ഗസമര
വും വളരുന്നു. മുതലാളിെക്കതിരായി െതാഴിലാളികൾ
സംഘടിക്കുന്നു. ട്രയിഡ് യൂണിയനുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു.
പണിമുടക്കുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. ഇത്തരം സംരംഭ
ങ്ങളിലൂെട ജ്ഞാനവും ശക്തിയും േനടിെക്കാണ്ട് അവർ
ക്രമത്തിൽ മുതലാളിത്തതിെനതിരായി വിപ്ലവത്തിെനാ
രുങ്ങുന്നു.
െതാഴിലാളികളുെട ഒട്ടാെകയുള്ള അധ്വാനത്തിെന്റ
ഫലമാണ് മുതലാളിയും െതാഴിലാളിയും തമ്മിൽ പങ്കി
െട്ടടുക്കുന്നത്. െതാഴിലാളിക്കു നൽകെപ്പടുന്ന മൂല്യത്തി
െന്റ േതാതു കുറയ്ക്കണെമന്നു മുതലാളിയും വർദ്ധിപ്പിക്ക
ണെമന്ന് െതാഴിലാളിയും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇങ്ങെന
െതാഴിലാളിയും മുതലാളിയും തമ്മിലുള്ള നിരന്തരമായ
മത്സരത്തിെന്റ ഫലമായിട്ടാണ് കൂലിേത്താത് നിർണ
യിക്കെപ്പടുന്നത്.
െതാഴിലാളിക്കു സംഘടനയും ശക്തിയുമുെണ്ടങ്കിൽ മുത
ലാളിത്ത സമുദായത്തിൽതെന്ന തങ്ങളുെട ജീവിതനി
ലവാരെത്ത െതെല്ലാന്നുയർത്താൻ കഴിെഞ്ഞന്നുവരും.
പേക്ഷ, തരംകിട്ടുേമ്പാൾ അത് വീണ്ടും ഇടിച്ചുതാഴ്ത്താൻ
മുതലാളികൾ ശ്രമിക്കാതിരിക്കില്ല. അതിനാൽ, മുതലാ
ളിത്തം നിലനിൽക്കുന്നിടേത്താളം െതാഴിലാളികൾക്ക്
കൂലിേവലയിൽ നിന്നും ചൂഷണത്തിൽ നിന്നും േമാചനമു
ണ്ടാവില്ല.

















8 മുതലാളിത്ത ചൂഷണത്തിെന്റ
പ്രേത്യകത:
മുതലാളി കമ്പനി നടത്തുന്നത് ജനങ്ങളുെട ആവശ്യ
ങ്ങെള തൃപ്തിെപ്പടുത്താനല്ല, മിച്ചമൂല്യം സമ്പാദിക്കാനാ
ണ്. മിച്ചമൂല്യം സൃഷ്ടിക്കുന്ന െതാഴിലാളിയുെട അധ്വാനം
ആവശ്യമായ (െതാഴിലാളിയുെട അധ്വാനശക്തി നി
ലനിർത്താനാവശ്യമായ) അധ്വാനെമന്നും മിച്ചമായ
അധ്വാനെമന്നും രണ്ടായി തരംതിരിക്കെപ്പടുന്നു. ആവ
ശ്യമായ അധ്വാനത്തിെന്റ ഫലം മാത്രമാണ് കൂലിെയ
ന്നേപരിൽ െതാഴിലാളിക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. കൂലി എന്നത്
മൂല്യത്തിെന്റ ഒരു രൂപേഭദം മാത്രമാണ്. അധ്വാനശ
ക്തിയുെട മൂല്യമാണ് കൂലിയുെട രൂപം ധരിക്കുന്നത്.
പുറേമ നിന്ന് േനാക്കുേമ്പാൾ അധ്വാനശക്തിയുെട മൂ
ല്യമല്ല, െതാഴിലാളിയുെട മുഴുവൻ അധ്വാനത്തിെന്റയും
മൂല്യമാണെതന്ന് േതാന്നിേപ്പാകും. ഇങ്ങെന കൂലിേവല
സമ്പ്രദായം മുതലാളിയുെട ചൂഷണത്തിെന്റ യഥാർത്ഥ
സ്ഥിതിെയ മറച്ചുെവയ്ക്കുന്നു.
മുതലാളിത്തത്തിന് മുമ്പും ചൂഷണമുണ്ടായിരുന്നു. അടിമ
കളുെട ഉടമസ്ഥൻമാർ അടിമകെളെക്കാണ്ട് പണിെയ
ടുപ്പിക്കുകയും ജീവിതം പുലർത്താനാവശ്യമുള്ളതു മാത്രം
അവർക്കു െകാടുത്ത് അവരുെട മിച്ചമായ അധ്വാനഫ
ലം മുഴുവൻ തട്ടിെയടുക്കുകയും െചയ്തിരുന്നു. അതുേപാ
െല നാടുവാഴികളും കൃഷിക്കാരുെട മിച്ചമായ അധ്വാന
ഫലെമല്ലാം അപഹരിെച്ചടുത്തിരുന്നു. എന്നാൽ, ഈ
രണ്ടുതരം ചൂഷണങ്ങളും നഗ്നമായിരുന്നു. ഉൽപാദേനാ
പകരണങ്ങളുെട ഉടമസ്ഥൻമാരായ തങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ള
വരുെട അധ്വാനഫലം കിട്ടാൻ അവകാശമുെണ്ടന്നാ
യിരുന്നു അവരുെട വാദം. േനെരമറിച്ച് മുതലാളിത്ത
ത്തിൽ കീഴിലാവെട്ട, ചൂഷണം അത്ര നഗ്നമല്ല. തക്ക
തായ പ്രതിഫലം െകാടുത്തിട്ടാണ് അധ്വാനം വാങ്ങുന്ന
െതന്നതെത്ര മുതലാളിയുെട വാദം. അധ്വാനത്തിെന്റ
മുഴുവൻ മൂല്യവും െകാടുക്കുന്നുെണ്ടന്ന് േതാന്നിക്കുവാനും
അങ്ങെന ചൂഷണത്തിെന്റ മീെത ഒരു തിരശീലയിടാനും
മുതലാളിക്ക് സാധിക്കുന്നു. മാർക്സ് ആ തിരശീല പിച്ചി
ച്ചീന്തി. അധ്വാനത്തിെന്റ മൂല്യമല്ല, അധ്വാനശക്തിയുെട
മൂല്യം മാത്രമാണ് മുതലാളി െകാടുക്കുന്നെതന്ന് വ്യക്ത
മാക്കിെക്കാണ്ട് അേദ്ദഹം മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥിതിയി
ലുള്ള ചൂഷണത്തിെന്റ െതാലിയുരിച്ചുകാണിച്ചു. െതാഴി
ലാളിയിൽ നിന്ന് പിഴിെഞ്ഞടുക്കുന്ന മിച്ചമൂല്യമാണ് മുത
ലാളിയുെട ലക്ഷ്യെമന്ന് അേദ്ദഹം െവളിെപ്പടുത്തി.

















9 ഉൽപാദനത്തിെന്റ േപ്രരകശക്തി
മുതലാളികൾ െതാഴിലാളികെളെക്കാണ്ട് കൂലിക്ക് പണി
െയടുപ്പിക്കുന്നത് അധ്വാനമർപ്പിച്ച് മൂല്യങ്ങൾ സൃഷ്ടി
ക്കാൻേവണ്ടിയാണ്. െതാഴിലാളികൾ തങ്ങൾക്ക് കിട്ടു
ന്ന കൂലിേയക്കാൾ എത്രേത്താളമധികം മൂല്യം സൃഷ്ടിക്കു
ന്നുേവാ അത്രേത്താളമായിരിക്കും മുതലാളിക്കും കിട്ടുന്ന
മിച്ചമൂല്യം.
മുതലാളിത്തത്തിനു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന സാധാരണ ചര
ക്കുനിർമ്മാണത്തിൽ ഉല്പാദകൻ തെന്റ സ്വന്തം ഉല്പാ
ദേനാപകരണങ്ങളിൽ തെന്റ സ്വന്തം അധ്വാനശക്തി
യുപേയാഗിച്ചാണ് ചരക്കുകൾ നിർമ്മിച്ചിരുന്നത്. േന
െരമറിച്ച് മുതലാളിത്തത്തിൽ ഉല്പാദനം നടത്തുന്ന െതാ
ഴിലാളിയുെട അധ്വാനശക്തി മുതലാളിയുെട നിയന്ത്ര
ണത്തിലാണ്. െതാഴിലാളി കൂലിക്കുേവണ്ടി മുതലാളിയു
െട കമ്പനിയിലാണ് പണിെയടുക്കുന്നത്. അതിനാൽ
അയാളുെട അധ്വാനത്തിെന്റ ഫലവും മുതലാളിയുെട
സ്വകാര്യസ്വത്താണ്. സാധാരണ ചരക്കുനിർമ്മാണ
വ്യവസ്ഥയിെല ൈകമാറ്റനിയമം മുതലാളിത്തത്തിെന്റ
ൈകമാറ്റനിയമമായി മാറുന്നു. െതാഴിലാളിയുണ്ടാക്കുന്ന
സാധനങ്ങളുെട മൂല്യത്തിലല്ല, മിച്ചമൂല്യത്തിലാണ് മുത
ലാളിക്ക് താൽപര്യമുള്ളത്. സാധാരണ ചരക്കുനിർമ്മാ
ണവ്യവസ്ഥയിൽ അധ്വാനശക്തിയുെട ഉപേയാഗം ചര
ക്കുൽപാദനമാണ്. മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥയിലാകെട്ട
അധ്വാനശക്തിയുെട ഉപേയാഗം മിച്ചമൂല്യമുണ്ടാക്കലാ
ണ്. മിച്ചമൂല്യത്തിനുേവണ്ടിയുള്ള പരക്കംപാച്ചിലാണ്
മുതലാളിത്ത സമുദായത്തിൽ ഉൽപാദനത്തിനു പ്രേചാ
ദനം നൽകുന്നത്. എവിെടയാേണാ കൂടുതൽ മിച്ചമൂലം
ലഭിക്കുക, അവിെടയാണ് മുതലാളി മൂലധനമിറക്കുക.
എന്തുൽപാദിപ്പിക്കണെമന്നും എത്ര ഉൽപാദിപ്പിക്കണ
െമന്നും തീരുമാനിക്കുന്നത് എത്ര മിച്ചമൂല്യം കിട്ടുെമന്ന്
േനാക്കീട്ടാണ്. സ്റ്റാലിൻ പറയുന്നു:
“മുതലാളിത്തത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനം സാമ്പത്തിക നി

യമെമന്നു പറയുന്നതിേനാട് ഏറ്റവും അടുത്തുനിൽക്കു
ന്നത് മിച്ചമൂല്യത്തിെന്റ നിയമമാണ്; അതായത് മുത
ലാളിത്തത്തിെല ലാഭത്തിെന്റ ഉത്ഭവത്തിെന്റയും വളർ
ച്ചയുെടയും നിയമമാണ്. അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ
മുതലാളിേത്താൽപ്പാദനത്തിെന്റ അടിസ്ഥാന സ്വഭാവ
ങ്ങെള നിർണ്ണയിക്കുന്നത്.”
(സ്റ്റാലിൻ: േസാഷ്യലിസത്തിെന്റ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നം,
േപജ് 41).

















10 േസാഷ്യലിസത്തിൽ
മിച്ചമൂല്യമുേണ്ടാ?
േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയിൽ കൂലിേവലയുെട ബന്ധങ്ങ
ളല്ല നിലനിൽക്കുന്നത്. െതാഴിലാളികൾ കൂലിേവലക്കാ
രല്ല, ഉൽപാദേനാപകരണങ്ങളുെട ഉടമസ്ഥൻമാരാണ്.
അതുെകാണ്ട് അവർ തങ്ങളുെട അധ്വാനശക്തി മറ്റാർ
ക്കും വിൽക്കുന്നില്ല, അവർ ചൂഷണം െചയ്യെപ്പടുന്നില്ല.
സ്റ്റാലിൻ എഴുതുന്നു:
“െതാഴിലാളി വർഗ്ഗത്തിെന്റ േമൽ നടത്തെപ്പടുന്ന ചൂഷ
ണത്തിെന്റ ഉറവിടെത്ത — അതായതു മിച്ചമൂല്യെത്ത
— വ്യക്തമാക്കുവാനും ഉല്പാദേനാപകരണങ്ങളില്ലാത്ത

െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിനു മുതലാളിത്തെത്ത തട്ടിത്തകർ
ക്കാനുള്ള ആശയപരമായ ആയുധം നൽകാനും േവ
ണ്ടിയാണ് മാർക്സ് മുതലാളിത്തെത്ത വിശകലനം െചയ്ത
ത്. ഇതിൽ മുതലാളിത്ത ബന്ധങ്ങൾക്ക് തികച്ചും അനു
േയാജ്യമായ പദപ്രേയാഗങ്ങളാണ് മാർക്സ് സ്വീകരിച്ച
ത്. ഇത് സ്വാഭാവികമാണ്. എന്നാൽ, ഇേപ്പാൾ െതാ
ഴിലാളിവർഗം അധികാരശക്തിയിൽ നിന്നും ഉൽപാദ
േനാപകരണങ്ങളിൽ നിന്നും വഞ്ചിക്കെപ്പട്ടുകിടക്കുകയ
ല്ല; േനെരമറിച്ച് അധികാരശക്തിയും ഉല്പാദേനാപകര
ണങ്ങളുെടേമലുള്ള നിയന്ത്രണവും ൈകവശെപ്പടുത്തി
യിരിക്കുകയാണ്. അതുെകാണ്ട് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ആ
പദപ്രേയാഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകെയന്നത്, ഏറ്റവും മിത
മായി പറഞ്ഞാൽ, വിചിത്രമായിരിക്കുന്നു. അധ്വാനശ
ക്തി ഒരു ചരക്കാെണന്നും െതാഴിലാളികെള ‘കൂലിക്കു
പണിെയടുപ്പിക്കുന്നു’െവന്നും മറ്റും നമ്മുെട സാമൂഹ്യവ്യവ
സ്ഥയിൽ ഇന്നു പറയുന്നത് അസംബന്ധമായി േതാന്നു
ന്നു. ഉൽപാദേനാപകരണങ്ങളുെട ഉടമസ്ഥൻമാരായ
െതാഴിലാളികൾ തങ്ങെളത്തെന്ന കൂലിക്കുെകാടുക്കുക
യും തങ്ങളുെട അധ്വാനശക്തി തങ്ങൾക്കുതെന്ന വിൽ
ക്കുകയും െചയ്യുന്നു എന്നു േതാന്നിേപ്പാകുന്നു! ‘ആവശ്യ
വും’ ‘മിച്ചവുമായ’ അധ്വാനെത്തപ്പറ്റി ഇന്നു പറയുന്ന
തും അതുേപാെലതെന്ന വിചിത്രമാണ്. അതുേകട്ടാൽ
നമ്മുെട ഇന്നെത്ത പരിതഃസ്ഥിതികളിൽ ഉൽപാദനം
വികസിപ്പിക്കുവാനും വിദ്യാഭ്യാസവും ആേരാഗ്യവും അഭി
വൃദ്ധിെപ്പടുത്തുവാനും രാജ്യരക്ഷ സംഘടിപ്പിക്കുവാനും
േവണ്ടി െതാഴിലാളികൾ സമുദായത്തിനു സംഭാവന
െചയ്യുന്ന അധ്വാനം ഇേപ്പാൾ അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന
അവർക്ക് തങ്ങളുെടയും തങ്ങളുെട കുടുംബത്തിെന്റയും
വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി െചലവിേടണ്ടിവ
രുന്ന അദ്ധ്വാനം േപാെല തെന്ന ആവശ്യമുള്ളതല്ലേയാ
എന്നു േതാന്നിേപ്പാകും.
തെന്റ ‘േഗാഥാ പരിപാടിയുെട വിമർശന’ത്തിൽ —
അതിൽ മുതലാളിത്തെത്ത മാത്രമല്ല മറ്റു കാര്യങ്ങെള
യും അേതാെടാപ്പം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സമുദായത്തിെന്റ പ്രാ
രംഭഘട്ടെത്തയുമാണ് അേദ്ദഹം വിശകലനം െചയ്യുന്ന
ത്. ഉൽപാദനം വികസിപ്പിക്കുവാനും വിദ്യാഭ്യാസവും
ആേരാഗ്യവും അഭിവൃദ്ധിെപ്പടുത്തുവാനും ഭരണെച്ചലവു
കൾക്കും റിസർവുകളുണ്ടാക്കുന്നതിനും മറ്റുമായി സമുദാ
യത്തിനു സംഭാവന നൽകെപ്പടുന്ന അധ്വാനം െതാഴി
ലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ ഉപേഭാഗസാമഗ്രികൾക്കുേവണ്ടി
െചലവഴിക്കെപ്പടുന്ന അധ്വാനം േപാലത്തെന്ന ആവ
ശ്യമുള്ളതാെണന്ന് മാർക്സ് അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നു
കൂടി ഇവിെട ചൂണ്ടിക്കാണിേക്കണ്ടതുണ്ട്.” (സ്റ്റാലിൻ:
േസാഷ്യലിസത്തിെന്റ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ േപജ്
18-19).

















II
െതാഴിലാളിയുെട അധ്വാനശക്തിയിൽ നിന്നാണ് മിച്ചമൂ
ല്യമുണ്ടാക്കുന്നെതന്നു നമ്മൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞു. പേക്ഷ, മി
ച്ചമൂല്യമുണ്ടാകണെമങ്കിൽ അധ്വാനശക്തി മാത്രം േപാ
രാ, അധ്വാനശക്തിയുപേയാഗിക്കാനുള്ള യന്ത്രങ്ങൾ,
അസംസ്കൃത സാമഗ്രികൾ മുതലായവ കൂടി േവണം. ഉൽ
പാദനത്തിെന്റ ഗതിക്രമത്തിലൂെട അവയുെടെയല്ലാം മൂ
ല്യങ്ങൾ ചരക്കുകളുെട മൂല്യങ്ങളായി പരിണമിക്കുന്നു.
ഒട്ടാെകയുള്ള മൂലധനത്തിെന്റ ഒരു ഭാഗത്തിെന്റ അതാ
യത്, യന്ത്രങ്ങളുെട — –മൂല്യം കുേറെശകുേറെശയായിട്ടാ
ണ് ചരക്കുകളിേലക്കു പ്രേവശിക്കുന്നത്! ഒരു യന്ത്രം 10
െകാല്ലം നിലനിൽക്കുെമങ്കിൽ ഓേരാ െകാല്ലവും അതി
െന്റ മൂല്യത്തിെന്റ പത്തിെലാരു ഭാഗം മാത്രമാണ് ചര
ക്കുകളിേലക്ക് സംക്രമിക്കുന്നത്. േനെരമറിച്ച്, അസം
സ്കൃതസാമഗ്രികൾ ഉൽപാദനത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം മാ
ത്രെമ ഉപേയാഗിക്കെപ്പടുന്നുള്ളു. അേതാെട അവയുെട
രൂപം മാറുകയും അവയുെട മൂല്യം മുഴുവനും പുതിയ ചര
ക്കിേലക്കു പ്രേവശിക്കുകയും െചയ്യുന്നു.
പേക്ഷ, യന്ത്രമാകെട്ട, അസംസ്കൃതസാമഗ്രികളാകെട്ട,
സ്വന്തം മൂല്യങ്ങൾ ചരക്കുകളിേലക്കു സംക്രമിപ്പിക്കുക
യല്ലാെത പുതിയ മൂല്യങ്ങെളാന്നും സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ല. മൂല്യ
ത്തിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിെലാന്നും സംഭവിക്കാെതയാണവ
രൂപാന്തരെപ്പടുന്നത്. അവയുെട മൂല്യങ്ങൾ മാറ്റാെത
സ്ഥിരമായി നിൽക്കുന്നു. അതുെകാണ്ടാണ് ഫാക്ടറി,
െകട്ടിടങ്ങൾ, യന്ത്രങ്ങൾ, അസംസ്കൃത സാമഗ്രികൾ,
കൽക്കരി, എണ്ണ മുതലായവയടങ്ങിയ മൂലധനവിഭാ
ഗത്തിനു മാർക്സ് സ്ഥിരമൂലധനം അെല്ലങ്കിൽ മാറാത്ത
മൂലധനം എന്നു േപരിട്ടിട്ടുള്ളത്.
മൂലധനത്തിെന്റ ബാക്കിഭാഗം — അതായത് അധ്വാന
ശക്തിക്കുേവണ്ടി നീക്കിവയ്ക്കുന്ന ഭാഗം മാറുന്നുണ്ട്. ഉൽ
പാദനത്തിനിടയിൽ അതിെന്റ മൂല്യം വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്.
അധ്വാനശക്തി അതിെന്റ സ്വന്തം മൂല്യം ചരക്കിേലയ്ക്ക്
സംക്രമിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല, പുതിയ മൂല്യം — മിച്ചമൂല്യം —
സൃഷ്ടിക്കുക കൂടി െചയ്യുന്നു. അതുെകാണ്ടാണ് മൂലധന
ത്തിെന്റ ഈ വിഭാഗത്തിന് വർദ്ധമാന മൂലധനം അെല്ല
ങ്കിൽ മാറുന്ന മൂലധനം എന്ന് മാർക്സ് േപരിട്ടിട്ടുള്ളത്.
സ്ഥിരമൂലധനത്തിെന്റ സഹായേത്താടുകൂടി മാത്രമാണ്
െതാഴിലാളിയുെട അധ്വാനശക്തി ഉപേയാഗിക്കെപ്പടു
ന്നത്. ഈ അർത്ഥത്തിൽ സ്ഥിരമൂലധനമില്ലാെത മിച്ച
മൂലധനമുണ്ടാക്കാനാവിെല്ലന്നു പറയാം. പേക്ഷ, സ്ഥിര
മൂലധനമല്ല, വർദ്ധമാന മൂലധനമാണ് (െതാഴിലാളിയു
െട അധ്വാനശക്തിയാണ്) മിച്ചമൂല്യം സൃഷ്ടിക്കുന്നത്.
അങ്ങെന െതാഴിലാളി യന്ത്രങ്ങൾ, അസംസ്കൃത സാമ
ഗ്രികൾ മുതലായവയിലടങ്ങിയ സ്ഥിരമൂലധനത്തിെന്റ
മൂല്യേത്താടു പുതിയ മൂല്യം കൂട്ടിേച്ചർക്കുന്നു. െതാഴിലാളി
സൃഷ്ടിക്കുന്ന മൂല്യത്തിന് രണ്ടു ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. വർത്തമാന
മൂലധനത്തിെന്റ മൂല്യവും മിച്ചമൂല്യവും. മിച്ചമൂല്യത്തിനാ
ണ് മുതലാളി ലാഭെമന്നു പറയുന്നത്. ഉൽപാദേനാപക
രണങ്ങളുെട ഉടമസ്ഥനായ മുതലാളി യാെതാരു പ്രതി
ഫലവും െകാടുക്കാെത മിച്ചമൂല്യം തട്ടിെയടുക്കുന്നു.
മിച്ചമൂല്യവും വർദ്ധമാന മൂലധനവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധ
ത്തിനു മാർക്സ് മിച്ചമൂല്യത്തിെന്റ േതാത് എന്നു പറയുന്നു.
സ്ഥിരമൂലധനം, 300 കയും വർദ്ധമാന മൂലധനം അതാ
യത് അധ്വാനശക്തിയുെട മൂല്യം, 200 കയും മിച്ചമൂല്യം
100 കയുമാെണങ്കിൽ മിച്ചമൂല്യേത്താത് 100/200 അെല്ല
ങ്കിൽ 50 ശതമാനമായിരിക്കും. ചൂഷണത്തിെന്റ ആധി
ക്യത്തിനനുസരിച്ച് മിച്ചമൂല്യത്തിെന്റ േതാതും വർദ്ധി
ക്കും. ഒട്ടാെകയുള്ള മൂലധനത്തിൽ വർദ്ധമാന മൂലധന
ത്തിനു േവണ്ടി നീക്കിവയ്ക്കുന്ന ഭാഗം ചുരുക്കിയും െതാഴി
ലാളിയുെട അധ്വാനസമയം വർദ്ധിപ്പിച്ചും അധ്വാനത്തി
െന്റ കാഠിന്യം കൂട്ടിയും അതുേപാെല മറ്റുവഴികളുപേയാ
ഗിച്ചും മിച്ചമൂല്യേത്താത് വർദ്ധിപ്പിക്കാനാണ് മുതലാളി
ശ്രമിക്കുന്നത്.
സ്ഥിരമൂലധനെത്തയും വർദ്ധമാനമൂലധനേത്തയും േവർ
തിരിച്ചുെകാണ്ടു മിച്ചമൂല്യത്തിെന്റ ഉറവിടെത്ത െവളി
െപ്പടുത്തുന്ന മാർക്സിെന്റ ഈ വിശകലനരീതി മുതലാ
ളിത്തത്തിെന്റ ചൂഷണെത്ത നഗ്നമായി തുറന്നുകാണി
ക്കുന്നു. അതുെകാണ്ട് മുതലാളികൾ ഈ വിഭജനരീതി
സ്വീകരിക്കാറില്ല. സ്ഥിരമൂലധനെമന്നും വർദ്ധമാനമൂല
ധനെമന്നുമുള്ള വിഭജനെത്ത അവരംഗീകരിക്കുന്നില്ല.
മിച്ചമൂല്യം എങ്ങെനയുണ്ടാകുന്നു എന്നല്ല, തങ്ങൾക്ക്
എന്തുലാഭം കിട്ടുന്നു എന്നു മാത്രമാണവർ േനാക്കുന്നത്.
െതാഴിലാളികൾക്ക് െകാടുക്കുന്ന കൂലിയും യന്ത്രങ്ങൾ
ക്കു െചലവിടുന്ന സംഖ്യയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധെമന്തന്ന
ല്ല. ആെകയുള്ള ഉൽപാദനെച്ചലവിേനക്കാൾ എന്തുകൂ
ടുതൽ കിട്ടി എന്നാണവർ കണക്കുകൂട്ടുന്നത്. ഇങ്ങിെന
കൂടുതലായി കിട്ടുന്ന സംഖ്യക്ക് അവർ േപരിടുന്നേതാ
മിച്ചമൂല്യെമന്നല്ല, ലാഭെമന്നാണ്.
ഇപ്രകാരം െതാഴിലാളികെള ചൂഷണം െചയ്തുണ്ടാക്ക
െപ്പടുന്ന മിച്ചമൂല്യം വർദ്ധമാനമൂലധനത്തിൽ നിന്നുണ്ടാ
കുന്ന മൂല്യമായിട്ടല്ല, ഒട്ടാെകയുള്ള ഉൽപാദനെച്ചലവ്
കഴിച്ചുള്ള ലാഭമായിട്ടാണ് പ്രത്യക്ഷെപ്പടുന്നത്. മുതലാ
ളി തെന്റ ആദായം കണക്കാക്കുന്നത് മിച്ചമൂല്യത്തിെന്റ
േതാതു േനാക്കിയിട്ടല്ല. ലാഭത്തിെന്റ േതാതു േനാക്കി
യിട്ടാണ്. ഒട്ടാെകയുള്ള മൂലധനവും മിച്ചമൂല്യവും തമ്മി
ലുള്ള ബന്ധത്തിനാണ് ലാഭേത്താത് എന്നുപറയുന്ന
ത്. സ്ഥിരമൂലധനം 300 കയും അസ്ഥിരമൂലധനം 200
ക.യും മിച്ചമൂല്യം 100 ക.യും ആെണങ്കിൽ ലാഭേത്താത്
100/300+200=100/50 അെല്ലങ്കിൽ 20 ശതമാനമായി
രിക്കും.
മിച്ചമൂല്യത്തിെന്റ േതാതും ലാഭത്തിെന്റ േതാതും തമ്മിലു
ള്ള വ്യത്യാസം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുേവാ? െതാഴിലാളിെയ
ചൂഷണം െചയ്തു കിട്ടിയ മിച്ചമൂല്യെത്ത വർദ്ധമാനമൂലധ
നവുമായി ബന്ധെപ്പടുത്തിയേപ്പാൾ 50 ശതമാനമുണ്ടാ
യിരുന്നു. അേത മിച്ചമൂല്യെത്ത ഒട്ടാെകയുള്ള മൂലധന
വുമായി ബന്ധെപ്പടുത്തിയേപ്പാൾ 20 ശതമാനം മാത്ര
േമയുള്ളു. ഒട്ടാെകയുള്ള മൂലധനം അതിെന്റ ഒരു ഭാഗം
മാത്രമായ വർദ്ധമാനമൂലധനേത്തക്കാൾ കൂടുതലായതു
െകാണ്ട് ലാഭേത്താത് എല്ലായ്േപ്പാഴും മിച്ചമൂല്യേത്താ
തിേനക്കാൾ കുറവായിരിക്കും. മിച്ചമൂല്യത്തിെന്റ തുകയും
ലാഭത്തിെന്റ തുകയും സമമാണ്. രണ്ടും 100 ക.യാണ്.
മിച്ചമൂല്യം തെന്നയാണേല്ലാ ലാഭം. എന്നിട്ടും മിച്ചമൂല്യ
ത്തിെന്റ േതാതും ലാഭത്തിെന്റ േതാതും വ്യത്യസ്തങ്ങളാ
യിത്തീരുന്നു. ലാഭേത്താതു മിച്ചമൂല്യേത്താതിെനക്കാൾ
കുറവായിത്തീരുന്നു.
ഇവിെട ഒരു േചാദ്യമുൽഭവിക്കുന്നു. വർദ്ധമാനമൂലധ
നെത്ത ആശ്രയിച്ചാണ് മിച്ചമൂല്യം അെല്ലങ്കിൽ ലാഭം
സൃഷ്ടിക്കെപ്പടുന്നെതങ്കിൽ വർദ്ധമാനമൂലധനം താരത
േമ്യന കൂടുതലായുള്ള വ്യവസായങ്ങളിൽ നിന്നു കൂടുതൽ
ലാഭം ഉണ്ടാേകണ്ടതേല്ല? ചില വ്യവസായങ്ങളിൽ വർ
ദ്ധമാന മൂലധനം താരതേമ്യന കുറവും മറ്റു ചിലവയിൽ
കൂടുതലുമായിരിക്കും. തീവണ്ടി എഞ്ചിനുകൾ നിർമ്മി
ക്കുന്ന ഫാക്ടറിക്കും േസാപ്പുണ്ടാക്കുന്ന ഫാക്ടറിക്കും
ഒേര േതാതിലുള്ള സ്ഥിര മൂലധനവും ഒേരേതാതിലുള്ള
അസ്ഥിരമൂലധനവുമല്ല ഉണ്ടായിരിക്കുക. സ്ഥിരമൂലധന
വും വർദ്ധമാനമൂലധനവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം തുല്യമാ
യിരിക്കുകയില്ല. ഈ ബന്ധത്തിനാണ് മാർക്സ് മൂലധന
ഘടന എന്നുപറയുന്നത്. യന്ത്രവ്യവസായത്തിെന്റ മൂല
ധനഘടന കൂടുതൽ വലുതായിരിക്കും. എന്നുെവച്ചാൽ,
അതിൽ വർദ്ധമാനമൂലധനെത്ത അേപക്ഷിച്ചു സ്ഥിര
മൂലധനം കൂടുതലായിരിക്കും. സ്ഥിര മൂലധനം കൂടുതലും
വർദ്ധമാനമൂലധനം കുറവുമാകുേമ്പാൾ ലാഭേത്താതും
കുറയിേല്ല? വർദ്ധമാനമൂലധനത്തിെന്റ േതാതു കുറയു
േമ്പാൾ ചൂഷണത്തിെന്റ േതാതു കുറയാതിരിക്കുേമാ?
നമുക്കു േനാക്കാം.

















11 ശരാശരി ലാഭം
എഞ്ചിനുണ്ടാക്കുന്ന മുതലാളിയും േസാപ്പുണ്ടാക്കുന്ന മു
തലാളിയും രണ്ടുേപരും ഒട്ടാെകയിറക്കുന്ന മൂലധനം
10,000 ക. വീതമാെണന്നിരിക്കെട്ട. (ഇെതാരുദാഹ
രണം മാത്രമാണ്. ലക്ഷം കേയാ 10 ലക്ഷം ക.േയാ
എത്രേവണെമങ്കിലുമാവാം.) എഞ്ചിൻ വ്യവസായത്തിൽ
സ്ഥിരമൂലധനം 800 ക.യും വർദ്ധമാനമൂലധനം 2000
കയും ആെണന്നും േസാപ്പുവ്യവസായത്തിൽ സ്ഥിരമൂല
ധനം 6000 ക.യും വർധമാന മൂലധനം 4000 ക.യുമാെണ
ന്നു വിചാരിക്കുക. രണ്ട് വ്യവസായങ്ങളിലും ചൂഷണത്തി
െന്റ േതാത് അതായത് മിച്ചമൂല്യേത്താത്, 100 ശതമാന
മാെണന്നിരിക്കെട്ട. അങ്ങെനയാെണങ്കിൽ എഞ്ചിൻ
വ്യവസായത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മിച്ചമൂല്യത്തിെന്റ തുക
2000 ക.യും േസാപ്പുവ്യവസായത്തിലുണ്ടാകുന്ന മിച്ചമൂ
ല്യത്തിെന്റ തുക 4000 ക.യുമായിരിക്കും. കണക്ക് കൂ
ട്ടാനുള്ള സൗകര്യത്തിനു േവണ്ടി സ്ഥിരമൂലധനത്തി
െന്റ മൂല്യം മുഴുവനും ഒരു െകാല്ലംെകാണ്ടുതെന്ന ചര
ക്കുകളുെട മൂല്യത്തിേലക്ക് സംക്രമിക്കുന്നുെവന്ന് വി
ചാരിക്കുക. എന്നാൽ ഒന്നാമെത്ത വ്യവസായത്തിൽ
ഒരു െകാല്ലത്തിൽ ആെക ഉൽപാദിപ്പിക്കെപ്പടുന്ന ചര
ക്കുകളുെട മൂല്യം 8000 + 2000 + 2000 = 12000 ക.യും
രണ്ടാമെത്ത വ്യവസായത്തിൽ ഉൽപാദിപ്പിക്കെപ്പടു
ന്ന ചരക്കുകളുെട മൂല്യം 6000 + 4000 + 4000 = 14000
ക.യുമായിരിക്കും. ചരക്കുകളുെട മൂല്യത്തിന് തെന്നയാ
ണ് വിൽപന നടക്കുന്നെതങ്കിൽ എഞ്ചിൻ മുതലാളിക്ക്
2000 ക.യും േസാപ്പ് മുതലാളിക്ക് 4000 ക.യും ലാഭം കി
ട്ടും. ലാഭേത്താതിലാകെട്ട എഞ്ചിൻ മുതലാളിയുേടത് 20
ശതമാനവും േസാപ്പു മുതലാളിയുേടത് 40 ശതമാനവുമാ
യിരിക്കും.
യന്ത്രമുതലാളിയും േസാപ്പുമുതലാളിയും രണ്ടുേപരും ഒട്ടാ
െക ഇറക്കുന്ന മൂലധനം സമമാണ്. എന്നിട്ടും, മൂലധന
ഘടനയിലുള്ള വ്യത്യാസം കാരണം യന്ത്രമുതലാളിയു
െട ലാഭേത്താത് േസാപ്പുമുതലാളിയുെട ലാഭേത്താതി
േനക്കാൾ കുറവാണ്. ഇത് പ്രാേയാഗികമാേണാ? സം
ഭവ്യമാേണാ?
ഇതു പ്രാേയാഗികവുമല്ല, സംഭവ്യവുമല്ല. കാരണം േസാ
പ്പുവ്യവസായത്തിെല ലാഭേത്താത് കൂടുതലാെണങ്കിൽ
നമ്മുെട യന്ത്രമുതലാളി സാധിക്കുെമങ്കിൽ, യന്ത്രക്ക
മ്പനിയിൽ നിന്ന് തെന്റ മൂലധനെമല്ലാം വീണ്ടുെമടുത്ത്
േസാപ്പുവ്യവസായത്തിൽ നിേക്ഷപിക്കും. തെന്റ ചരക്കി
െന്റ ഗുണവും ഉപേയാഗവും ഓർത്തിട്ടല്ല, ലാഭം കിട്ടണ
െമന്നുള്ളതുെകാണ്ടാണ് അയാൾ കമ്പനി നടത്തുന്നത്.
ലാഭേത്താത് കൂടുതലുള്ളതുെകാണ്ട് േസാപ്പുവ്യവസാ
യത്തിേലക്ക് കൂടുതൽ മൂലധനമാകർഷിക്കെപ്പടുന്നു.
അങ്ങെന േസാപ്പുമുതലാളികളുെട എണ്ണെമന്നേപാെല
േസാപ്പിെന്റ ഉൽപാദനവും വർദ്ധിക്കുകയും അതിെന്റ
ഫലമായി, സൈപ്ലയുെടയും ഡിമാൻറിെന്റയും നിയമമ
നുസരിച്ച്, േസാപ്പിെന്റ മാർക്കറ്റ് വില കുറയുകയും െച
യ്യുന്നു. േസാപ്പിെന്റ വില കുറയുേന്താറും േസാപ്പുമുതലാ
ളിയുെട ലാഭേത്താതും കുറയുെമന്ന് പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ.
എഞ്ചിൻ വ്യവസായത്തിലാകെട്ട, േനെരമറിച്ച്, യന്ത്ര
ങ്ങളുെട ഉൽപാദനം കുറയുകയും തൻമൂലം ഡിമാൻറിന
നുസരിച്ചുള്ള സൈപ്ല ഇല്ലാതാവുകയും അതിെന്റ ഫല
മായി അവയുെട മാർക്കറ്റുവില വർദ്ധിക്കുകയും െചയ്യും.
യന്ത്രങ്ങളുെട വില വർദ്ധിക്കുേമ്പാൾ യന്ത്രമുതലാളിയു
െട ലാഭേത്താതും വർധിക്കാൻ തുടങ്ങും. ലാഭേത്താതു
വർദ്ധിക്കുേമ്പാൾ യന്ത്രവ്യവസായത്തിേലക്ക് മൂലധനം
വീണ്ടും പ്രവഹിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും െചയ്യും.
ഇതു മുതലാളിേത്താൽപ്പാദനവ്യവസ്ഥയുെട ഒരനിവാര്യ
മായ സവിേശഷതയാണ്. ലാഭത്തിനുേവണ്ടി മുതലാളി
കൾ പരസ്പരം മത്സരിക്കുന്ന ഒരു സമുദായത്തിൽ ഏതു
വ്യവസായത്തിലാേണാ കൂടുതൽ ലാഭം കിട്ടുക, ആ വ്യ
വസായത്തിേലക്കു മൂലധനം ആകർഷിക്കെപ്പട്ടുെകാ
ണ്ടിരിക്കും. ഇങ്ങെന മുതലാളികൾ തമ്മിൽതമ്മിലുള്ള
മത്സരത്തിെന്റയും ഒരു വ്യവസായത്തിൽ നിന്നു മെറ്റാ
രു വ്യവസായത്തിേലക്കുള്ള മൂലധനപ്രവാഹത്തിെന്റ
യും ഫലമായി, മൂലധന ഘടകങ്ങളിലുള്ള വ്യത്യാസെമ
ന്തുതെന്നയായാലും സമമായ മൂലധനത്തിന് സമമായ
ലാഭേത്താത് എന്ന നിലയുളവായിത്തീരുന്നു. വിവിധ
വ്യവസായങ്ങളിൽ കിട്ടുന്ന ലാഭങ്ങൾക്ക് ഒരു െപാതു
നിലവാരം — ശരാശരി ലാഭേത്താത് — ഉണ്ടായിത്തീരു
ന്നു.
മാർക്സ് വിവരിക്കുന്നു:
“വ്യത്യസ്ത വ്യവസായശാലകളിൽ നിേക്ഷപിക്കെപ്പ

ടുന്ന മൂലധനങ്ങളുെട ഘടന വ്യത്യസ്തങ്ങളായതുെകാ
ണ്ടും ഒട്ടാെകയുള്ള ഈ മൂലധനങ്ങളുെട വർധമാന
മായ വിഭാഗങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത അളവിലുള്ള അധ്വാന
െത്ത പ്രവൃത്തിയിൽ െകാണ്ടുവരുന്നതുെകാണ്ടും ഈ
മൂലധനങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത അളവിലുള്ള മിച്ചാധ്വാനെത്ത
യാണ് തട്ടിെയടുക്കുന്നത്. അതായത് അവ വ്യത്യസ്ത
അളവിലുള്ള മിച്ചമൂല്യങ്ങെളയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്.
അതിെന്റ ഫലമായി, വ്യത്യസ്ത വ്യവസായശാലകളു
െട ലാഭേത്താതുകൾ പ്രാഥമികമായും വളെര വ്യത്യസ്ത
ങ്ങളായിരിക്കും. മത്സരങ്ങളുെട ഫലമായി ഈ വ്യത്യ
സ്തലാഭനിരക്കുകൾ ഒരു െപാതുലാഭേത്താതിേലക്ക്
സമീകരിക്കെപ്പടുന്നു. എല്ലാ പ്രേത്യക ലാഭനിരക്കുക
ളുെടയും ഒരു ശരാശരിയാണത്. ഈ ശരാശരി ലാഭ
േത്താതനുസരിച്ച് ഏെതങ്കിലുെമാരു വ്യവസായത്തി
ന്, അതിെന്റ മൂലധനഘടന എന്തുതെന്നയായിെക്കാ
ള്ളെട്ട, നീക്കിവയ്ക്കെപ്പടുന്ന ലാഭത്തിനാണ് ശരാശരി
ലാഭം എന്നു പറയുന്നത്.”
(ക്യാപിറ്റൽ, വാള ്യം 3, േപജ് 186)

















III
മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥിതിയിൽ ചരക്കുൽപ്പാദനത്തി
നു മൂന്നു ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്. 1. മുതലാളി പണം െകാടുത്ത്
യന്ത്രങ്ങളും അസംസ്കൃത സാമഗ്രികളും െതാഴിലാളികളു
െട അധ്വാനശക്തിയും വാങ്ങുന്നു. 2. കമ്പനിക്കുള്ളിൽ
ചരക്കുകൾ ഉൽപാദിപ്പിക്കെപ്പടുന്നു. 3. ഉൽപാദിപ്പിച്ച
ചരക്കുകൾ വിറ്റഴിച്ച് വീണ്ടും പണമാക്കി മാറ്റുന്നു. ഇതി
െലവിെടെയങ്കിലും തടസം വന്നാൽ പറ്റില്ല. ദിവേസന
ഈ ഗതിക്രമം തുടർന്നുേപാകണം. ഉൽപാദിപ്പിക്കെപ്പ
ട്ട ചരക്കുകൾ വിറ്റഴിക്കുക എന്നത് പ്രധാനമാണ്.

















12 മിച്ചമൂല്യം പങ്കിടൽ
പെണ്ടാെക്ക ൈകേവലക്കാർ താന്താങ്ങളുണ്ടാക്കിയ
ചരക്കുകൾ താന്താങ്ങൾ തെന്ന മാർക്കറ്റിൽ െകാണ്ടു
േപായി വിൽക്കുകയാണ് െചയ്തിരുന്നത്. വ്യവസായ
ങ്ങൾ വളർന്നുകഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥ
യിൽ ഇതു സാധ്യമല്ല. വിൽപനയുെട കാര്യം മറ്റുവല്ല
വരും ഏെറ്റടുക്കുകയാെണങ്കിൽ മാത്രേമ മുതലാളിക്ക്
തെന്റ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധയും ഉല്പാദനത്തിൽ േകന്ദ്രീകരി
ക്കാൻ കഴിയൂ. ഇതാണ് കച്ചവടക്കാരനുള്ള പ്രാധാ
ന്യം. വ്യവസായ മുതലാളികൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ചരക്കു
കൾ കച്ചവടക്കാർ വഴിയായിട്ടാണ് വിറ്റഴിക്കുന്നത്.
വ്യവസായം നടത്തുന്നതിെനന്നതുേപാെല കച്ചവടം
െചയ്യുന്നതിലും പണമിറക്കണം. െവറുെതയാരും പണ
മിറക്കുകയില്ല. വ്യവസായ മുതലാളി ഉണ്ടാക്കുന്ന ചര
ക്കുകൾ വിതരണം െചയ്ത് നാട്ടുകാെര േസവിക്കണെമ
ന്ന ഉേദ്ദശേത്താെട ആരും കച്ചവടം െചയ്യാറില്ല. ലാഭം
കിട്ടണെമന്നതാണ് അയാളുെട ആവശ്യം. അയാൾ
േനരിട്ട് ഉൽപാദനം നടത്തുന്നിെല്ലന്നുള്ളത് ശരിയാണ്.
എങ്കിലും അയാൾക്ക് ലാഭം കിട്ടണം. ലാഭമിെല്ലങ്കിൽ
കച്ചവടവുമില്ല.
എവിെട നിന്നാണ് കച്ചവടക്കാരനാ ലാഭം കിട്ടുന്നത്.
ചരക്കുകളുെട വില കയറ്റി വിറ്റിട്ടാേണാ? സാധാരണ
പരിതഃസ്ഥിതിയിൽ അതു സാധ്യമല്ല. കാരണം ചരക്കു
കളുെട വില കച്ചവടക്കാരെന്റ ഇഷ്ടെത്തയല്ല, അവയു
ണ്ടാക്കാനാവശ്യമായ ശരാശരി സാമൂഹ്യാധ്വാനെത്ത
യാണാശ്രയിച്ചിരിക്കുക. അേപ്പാൾ ചരക്കുകൾ അവ
യുെട ശരിയായ വിലയ്ക്ക് വിറ്റാൽതെന്ന ലാഭം കിട്ടണ
െമങ്കിൽ ഒരു വഴിേയയുള്ളു. ചരക്കുകൾ ഉൽപാദിപ്പിക്കു
ന്ന മുതലാളിക്കു കിട്ടുന്ന മിച്ചമൂല്യത്തിൽ നിെന്നാരു പങ്ക്
അവെയ വിൽക്കാേനർപ്പാടുെചയ്യുന്ന കച്ചവടക്കാരനു
കിട്ടണം.
െതാഴിലാളികളിൽനിന്നു പിഴിെഞ്ഞടുക്കുന്ന മിച്ചമൂല്യ
ത്തിെന്റ ഒരു ഭാഗം കച്ചവടക്കാരനു െകാടുക്കാൻ മുത
ലാളികൾ തയ്യാറാവാതിരിക്കുകയില്ല. ചരക്കുകൾ വിറ്റ
ഴിക്കണെമങ്കിൽ അതു കൂടിെയ കഴിയൂ. പേക്ഷ, കച്ചവട
ക്കാരനു െകാടുേക്കണ്ട പെങ്കത്രയാണ്?
10000 ക. മൂലധനമാക്കി തുണിയുണ്ടാക്കിയ മുതലാളി
ക്ക് 2000 ക. മിച്ചമൂല്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന്
പേത്താ നൂേറാ ഉറുപ്പിക കിട്ടിയാൽ കച്ചവടക്കാരൻ
തൃപ്തിെപ്പടുേമാ? അയാളും 10,000 ക.യാണ് മൂലധനമി
റക്കിയെതന്നിരിക്കെട്ട. അയാളാേലാചിക്കും പതിനാ
യിരം ഉറുപ്പിക മുതലിറക്കി കച്ചവടം െചയ്യുന്ന എനിക്ക്
നൂറു റുപ്പികേയ ലാഭമുള്ളു. പതിനായിരം ഉറുപ്പിക മുത
ലിറക്കി തുണിയുണ്ടാക്കുന്ന മുതലാളിക്ക് 1900 ക. ലാഭം
കിട്ടുന്നു. അേപ്പാൾ കച്ചവടത്തിൽ പണമിറക്കുന്നതിേന
ക്കാൾ നല്ലത് തുണിയുണ്ടാക്കലാണ്.

അയാൾ കച്ചവടത്തിലിറക്കിയ മൂലധനം പിൻവലിച്ച്
വ്യവസായത്തിലിറക്കും. അങ്ങെനയായാൽ കച്ചവടം
നടത്താൻ ആളുണ്ടാവില്ല. ചരക്കുകൾ െകട്ടിക്കിടക്കും.
വ്യവസായം നിലച്ചുേപാകും.
പതിനായിരം ഉറുപ്പികയിറക്കുന്ന വ്യവസായ മുതലാളി
ക്കു കിട്ടുന്നത്രതെന്ന ലാഭം 10000 ക. യിറക്കുന്ന കച്ചവ
ടമുതലാളിക്കും കിട്ടുെമങ്കിൽ മാത്രേമ ഈ വിഷമം തീ
രുകയുള്ളു. മിച്ചമൂല്യം ഓേരാരുത്തരുമിറക്കുന്ന മൂലധന
ത്തിെന്റ േതാതനുസരിച്ച് പങ്കിേടണ്ടിവരും.
വ്യവസായ മുതലാളിേയാ കച്ചവടമുതലാളിേയാ ഇറക്കു
ന്ന പണം സ്വന്തമായിെക്കാള്ളണെമന്നില്ല. കടം വാ
ങ്ങിയും കാര്യം നടത്താം. പതിനായിരം ഉറുപ്പിക കയ്യി
ലുള്ള ഒരാളുെണ്ടന്നിരിക്കെട്ട. വ്യവസായേമാ കച്ചവട
േമാ തുടങ്ങുന്നതിനു പകരം അയാൾ തെന്റ പണം മറ്റു
ള്ളവർക്ക് കടംെകാടുക്കുന്നു. പേക്ഷ, െകാടുക്കുന്ന പണ
ത്തിനു പലിശ കിട്ടണം. എത്ര പലിശ? പത്തു റുപ്പിക
േയാ നൂറു റുപ്പികേയാ കിട്ടിയാൽ അയാൾ തൃപ്തിെപ്പടു
േമാ? പണം കടംെകാടുക്കുന്നതിനുപകരം വ്യവസായ
ത്തിേലാ കച്ചവടത്തിേലാ ഇറക്കുകയാെണങ്കിൽ മുത
ലാളിക്കു കിട്ടുന്നത്ര തെന്ന ലാഭം അയാൾക്കും കിട്ടും.
അതിനാൽ കടം െകാടുത്താലും അത്രതെന്ന ലാഭം കി
ട്ടിയാേല അയാൾ പണം ൈകവിടുകയുള്ളു. അത്രയും
സംഖ്യ െകാടുക്കാൻ കടംവാങ്ങി വ്യവസായം നടത്തുന്ന
വർ തയ്യാറാേവണ്ടിവരും. ഇതാണ് ബാങ്കുടമസ്ഥൻമാർ
ക്ക് കിട്ടുന്ന പലിശയുെട അടിസ്ഥാനം.
ഇങ്ങെന െതാഴിലാളികളുെട അധ്വാനത്തിൽ നിന്നു
ണ്ടാകുന്ന മിച്ചമൂല്യം വ്യവസായ മുതലാളി, കച്ചവട മു
തലാളി, ബാങ്കുമുതലാളി എന്നിവർ പങ്കിെട്ടടുക്കുന്നു.
ഓേരാരുത്തനും അയാളിറക്കിയ മൂലധനത്തിെന്റ േതാ
തനുസരിച്ചാണ് ലാഭം കിട്ടുക. കൂടുതൽ െതാഴിലാളിക
െളെക്കാണ്ടു പണിെയടുപ്പിക്കുന്ന മുതലാളിക്ക് കൂടുതൽ
മിച്ചമൂല്യം പിഴിെഞ്ഞടുക്കാൻ കഴിയും. പേക്ഷ, ആ മി
ച്ചമൂല്യം മുഴുവനും അയാൾക്കു കിട്ടുകയില്ല. അയാൾക്കു
കിട്ടുന്നത് അയാളിറക്കിയ മൂലധനത്തിെന്റ േതാതനുസ
രിച്ചുള്ളതുമാത്രമായിരിക്കും. ഏതു വ്യവസായത്തിലായാ
ലും ശരി, കച്ചവടത്തിേലാ ബാങ്കിേലാ ആയാലും ശരി,
ഓേരാരുത്തനും മുടക്കുമുതലിെന്റ േതാതനുസരിച്ച് ലാ
ഭം കിട്ടും.
സമുദായത്തിെലാട്ടാെകയുള്ള െതാഴിലാളികളുെട അധ്വാ
നത്തിൽനിന്നുണ്ടാകുന്ന ഒട്ടാെകയുള്ള മിച്ചമൂല്യമാണ്
എല്ലാ മുതലാളികൾക്കും കൂടി കിട്ടുന്ന ലാഭം. ഒട്ടാെകയു
ള്ള ലാഭം ഓേരാ മുതലാളിയുമിറക്കിയ മൂലധനത്തിെന്റ
േതാതനുസരിച്ച് പങ്കിടെപ്പടുന്നു. ഓേരാ മുതലാളിക്കും
തെന്റ മൂലധനത്തിെന്റ േതാതനുസരിച്ചുള്ള ശരാശരി
ലാഭമാണ് കിട്ടുന്നത്.

















13 ഉൽപാദന വില
മുതലാളിേത്താൽപാദനരീതിയുെട ഈ പ്രേത്യകതകൾ
മൂല്യനിയമത്തിെന്റ പ്രവർത്തനത്തിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ
വരുത്തുന്നുണ്ട്. ചരക്കിെന്റ മൂല്യം അതുൽപ്പാദിപ്പിക്കാ
നാവശ്യമായ ശരാശരി സാമൂഹ്യാധ്വാനെത്ത ആശ്രയി
ച്ചിരിക്കുെമന്നാണേല്ലാ മൂല്യനിയമം സിദ്ധാന്തിക്കുന്നത്.
ഈ സിദ്ധാന്തമനുസരിച്ച് ഏെതങ്കിലുെമാരു കമ്പനി
യിലുണ്ടാക്കെപ്പടുന്ന ചരക്കുകളുെട മൂല്യം മുതലാളിയി
റക്കിയ മുതലും െതാഴിലാളികളിൽ നിന്നു കവർെന്നടു
ത്ത മിച്ചമൂല്യവും കൂടിയതാെണന്നും േതാന്നാനിടയുണ്ട്.
പേക്ഷ, ഓേരാ മുതലാളിക്കും തെന്റ കമ്പനിയിൽ നി
ന്നുണ്ടായ മുഴുവൻ മിച്ചമൂല്യവും കിട്ടുന്നിെല്ലന്ന് നമ്മളി
േപ്പാൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. മിച്ചമൂല്യം എന്തുകിട്ടുന്നു എന്നു
മാത്രമാണ് ഓേരാ മുതലാളിയും േനാക്കുന്നത്. സാധാ
രണ പരിതഃസ്ഥിതിയിൽ, ഇറക്കിയ മുതലും ശരാശരി
ലാഭവും മാത്രേമ അയാൾക്കു കിട്ടുകയുള്ളു. അേപ്പാൾ
ഒരു ചരക്കിെന്റ മൂല്യം മുടക്കുമുതലും മിച്ചമൂല്യവും കൂടി
േച്ചർന്നതല്ല, േനെരമറിച്ച് മുടക്കുമുതലും ശരാശരി ലാഭ
വും കൂടിയതാണ്. ഉൽപാദനെചലവും ശരാശരിലാഭവും
കൂടിയതാണ് ഉൽപാദന വില. ഉൽപാദനവിലയ്ക്കാണ്
ചരക്കുകൾ വിൽക്കെപ്പടുന്നത്.
ഇതിെന്റ അർത്ഥം ശരാശരി സാമൂഹ്യാധ്വാനമാണ്
മൂല്യത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനം എന്ന തത്വം െതറ്റാെണ
േന്നാ? തീർച്ചയായുമല്ല. ഓേരാ മുതലാളിയും ഒറ്റെയ്ക്കാ
റ്റയ്ക്കുണ്ടാക്കി വിൽക്കുന്ന ചരക്കിെന്റ വില അയാളുെട
മുടക്കുമുതലും ശരാശരിലാഭവും കൂടിേച്ചർന്നതായിരിക്കു
െമന്നതു ശരിതെന്ന. എങ്കിലും സമുദായത്തിെലാട്ടാെക
യുള്ള ചരക്കുകളുെട മൂല്യം എല്ലാ മുതലാളികളും കൂടിയി
റക്കിയ മുതലും എല്ലാ െതാഴിലാളികളിൽ നിന്നും കൂടി
കിട്ടിയ മിച്ചമൂല്യവും േചർന്നതായിരിക്കും. ഒട്ടാെകയുള്ള
മിച്ചമൂല്യമാണ് ഒട്ടാെകയുള്ള ലാഭം. അതു പങ്കിടുന്നത്
ഓേരാ മുതലാളിയുമിറക്കിയ മൂലധനത്തിെന്റ േതാതനു
സരിച്ചായിരിക്കുെമന്നു മാത്രം. ഓേരാ മുതലാളിക്കും കി
ട്ടുന്നത് ശരാശരി ലാഭമായിരിക്കും. ഈ ശരാശരി ലാഭം
െതാഴിലാളികളിൽ നിന്നു പിഴിെഞ്ഞടുക്കുന്ന മിച്ചമൂല്യം
തെന്നയാെണന്നു വ്യക്തമേത്ര.

















IV
ഓേരാ മുതലാളിയും കൂടുതൽ ലാഭം കിട്ടാൻ േവണ്ടി
തെന്റ ഉൽപാദേനാപകരണങ്ങെള കൂടുതൽ കൂടുതൽ
പരിഷ്ക്കരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. ഇതിനായി െകാല്ലംേതാറും
ലഭിക്കുന്ന ലാഭത്തിെന്റ ഗണ്യമായ ഭാഗം വീണ്ടും വ്യവ
സായത്തിലിറക്കുന്നു. ലാഭത്തിെന്റ ഒരു ഭാഗം സ്ഥിര
മൂലധനമായും മെറ്റാരുഭാഗം വർദ്ധമാനമൂലധനമായു
മാണ് നിേക്ഷപിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ രണ്ടുഭാഗങ്ങ
ളും സമമായിരിക്കില്ല. യന്ത്രങ്ങൾ പരിഷ്ക്കരിക്കുേന്താറും
അധ്വാനശക്തിയുെട േതാത് കുറഞ്ഞുകുറഞ്ഞു വരും.
യന്ത്രങ്ങൾക്കും അസംസ്കൃതസാധനങ്ങൾക്കുമാണ്
അധികം പണം േവണ്ടിവരിക. കൂലിക്കുേവണ്ടി നീക്കിവ
യ്ക്കുന്ന ഭാഗം താരതേമ്യന കുറവായിരിക്കും. ഉദാഹരണ
ത്തിന് ആെക 4000 ക. മൂലധനമുള്ള ഒരു കമ്പനിയിൽ
3000 ക. സ്ഥിരമൂല്യവും 1000 ക. വർധമാനമൂലധനവുമാ
െണന്നിരിക്കെട്ട. ആെകയുള്ള മൂലധനം 10,000 കയാ
യി വർധിക്കുേമ്പാൾ സ്ഥിരമൂലധനം 8000 ക.യും വർ
ധമാന മൂലധനം 2000 ക. മാത്രവും ആെണന്നുവരും.
വർധമാനമൂലധനത്തിെന്റ േതാതിലുണ്ടാവുന്ന വ്യത്യാ
സമനുസരിച്ച് ലാഭേതാതിലും മാറ്റമുണ്ടാകും. േനാക്കുക:
സ്ഥിരമൂലധനം 3000 ക.യും വർധമാന മൂലധനം 1000
ക.യും ചൂഷണത്തിെന്റ േതാത് നൂറുശതമാനവുമാെണ
ങ്കിൽ 1000 ക.യായിരിക്കും ലാഭേത്താത്. ലാഭേത്താത്
കണക്കാക്കുന്നത് ഒട്ടാെകയുള്ള മൂലധനെത്ത അടി
സ്ഥാനെപ്പടുത്തിയാണ്. അതായത് 4000 ക.യ്ക്ക് 1000
ക. ലാഭം. എന്നുവച്ചാൽ 25 ശതമാനം. വ്യത്യാസം
കണ്ടിേല്ല? മിച്ചമൂല്യത്തിെന്റ േതാത് 1000 ശതമാനമാ
ണ്. ലാഭേത്താത് 25 ശതമാനവും.
മൂലധനം 10,000 ക.യായി വർധിക്കുേമ്പാൾ എന്തു സംഭ
വിക്കുെമന്നു േനാക്കുക. സ്ഥിരമൂലധനം 8000 കയും വർ
ദ്ധമാനമൂലധനം 2000 ക.യും മിച്ചമൂലധനത്തിെന്റ േതാ
ത് 100 ശതമാനവുമാെണങ്കിൽ ആെകയുണ്ടാകുന്ന മി
ച്ചമൂല്യം 2000 ക. യായിരിക്കും. 10000 ക.ക്ക് 2000 ക.
ലാഭംകിട്ടിെയന്നു മുതലാളി കണക്കാക്കും. അതായത്
100ന് 20 ക. ലാഭം.
മൂലധനമാെക 4000 ക.യായിരുന്നേപ്പാൾ ലാഭം 25
ശതമാനമായിരുന്നു. മൂലധനം 10,000 ക.യായി വർ
ദ്ധിച്ചേപ്പാൾ ലാഭം 20 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു. വർദ്ധ
മാനമൂലധനെത്ത അേപക്ഷിച്ചു സ്ഥിരംമൂലധനത്തിെന്റ
േതാത് വർദ്ധിച്ചതാണിതിനു കാരണം. വ്യവസായം
അഭിവൃദ്ധിെപ്പടുേന്താറും യന്ത്രങ്ങൾ പരിഷ്ക്കരിക്കെപ്പടു
ന്നു. യന്ത്രങ്ങളുെട സാേങ്കതികവളർച്ചയുെട േതാതനുസ
രിച്ച് അധ്വാനശക്തിക്കു േവണ്ടി നീക്കിവയ്ക്കുന്ന തുകയുെട
േതാത് വർദ്ധിക്കുന്നില്ല. കാരണം, സാേങ്കതികാഭിവൃദ്ധി
യുെട ഫലമായി അധ്വാനശക്തിയുെട പങ്ക് ചുരുങ്ങിച്ചു
രുങ്ങിവരും. അേതാെടാപ്പം ലാഭേത്താത് കുറഞ്ഞുകുറ
ഞ്ഞുവരും.
മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയുെട അതിപ്രധാനമായ ഒരു
ൈവരുദ്ധ്യമാണിത്. ലാഭം കിട്ടാൻ േവണ്ടി മൂലധനം
വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. പേക്ഷ, മൂലധനം വർദ്ധിക്കുേമ്പാൾ
ലാഭത്തിെന്റ േതാത് കുറയുന്നു. ലാഭത്തിെന്റ േതാത് കു
റയുേമ്പാൾ ഒട്ടാെകയുള്ള ലാഭത്തിെന്റ തുകെയങ്കിലും
വർദ്ധിക്കണെമന്നു മുതലാളി ആഗ്രഹിക്കും. ലാഭത്തി
െന്റ തുക വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ േവണ്ടി വീണ്ടും മൂലധനമിറ
ക്കും. മൂലധനം വർദ്ധിക്കുേമ്പാൾ വീണ്ടും ലാഭേത്താത്
കുറയും.
ലാഭേത്താത് കുറയുന്നത് തടയാൻ േവണ്ടി മുതലാളി
ക്കു ചില പരിപാടികളുണ്ട്. ചൂഷണം വർദ്ധിപ്പിക്കുക,
കൂലിെവട്ടിച്ചുരുക്കുക, പ്രവർത്തിസമയം വർദ്ധിപ്പിക്കുക,
ഉല്പാദനെചലവ് കുറയ്ക്കുക, വിേദശങ്ങളുമായി വ്യാപാ
രം നടത്തുക മുതലായവ. അതുെകാണ്ട് ലാഭേത്താത്
തീർച്ചയായും കുറയുെമന്നല്ല. അതിനു കുറഞ്ഞുവരാനു
ള്ള ഒരു വാസനയുെണ്ടന്നു മാത്രമാണ് മാർക്സ് പറയു
ന്നത്. പേക്ഷ, മുതലാളിയുെട ഈ പരിപാടികൾക്ക്
ലാഭേത്താതിെന്റ താഴ്ചെയ തടഞ്ഞുനിർത്താൻ ശ്രമി
ക്കാനല്ലാെത എെന്നേന്നക്കുമായി താഴ്ചതെന്ന ഇല്ലാ
താക്കാനാവില്ല. എന്നാൽ ചൂഷണം മൂർഛിക്കുന്നതിെന്റ
ഫലമായി അവസാനം ഒരു തിരിച്ചടിെയ േനരിേടണ്ടി
വരികയും െചയ്യുന്നു. മൂലധനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിെന്റ
അനിവാര്യഫലമായി മുതലാളിയുെട എതിർപരിപാടി
കെളെയല്ലാം തട്ടിത്തകർത്തുെകാണ്ട് ലാഭേത്താത് വീ
ണ്ടും താഴാൻ തുടങ്ങുന്നു. മുതലാളിേത്താൽപാദനത്തി
െന്റ വളർച്ചയുെട അനിവാര്യമായ നിയമമാണിത്.
ലാഭേത്താതിടിയൽ സാമൂേഹ്യാൽപ്പാദന ശക്തികളു
െട വളർച്ചെയയാണ് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്. എന്നാൽ,
മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥയിൽ ഉൽപാദനശക്തികളുെട
വളർച്ച എന്നുവച്ചാൽ മൂലധനഘടനയുെട വളർച്ച എന്നർ
ത്ഥമാണ്. ഉൽപാദന ശക്തികെള വളർത്തിെക്കാണ്ടാ
ണ് മുതലാളികൾ കൂടുതൽ ലാഭമുണ്ടാക്കുന്നത്. ഇത്
അനിവാര്യമായും ലാഭേത്താതിെന ഇടിച്ചുതാഴ്ത്തുകയും
െചയ്യുന്നു. ഉൽപാദനശക്തികളുെട വളർച്ചയും, മുതലാ
ളിേത്താൽപാദനബന്ധങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ൈവരുദ്ധ്യമാ
ണ് നമ്മളിവിെട കാണുന്നത്. ഉൽപാദന ശക്തികളുെട
വളർച്ച ലാഭേത്താത് ഇടിച്ചുതാഴ്ത്തിെക്കാണ്ട് മുതലാളി
േത്താൽപ്പാദനരീതിയിൽ നിയന്ത്രണം െചലുത്താൻ
തുടങ്ങുന്നു.
ഈ നിയമത്തിെന്റ പ്രവർത്തനങ്ങെളപ്പറ്റി മാർക്സ് എഴു
തുന്നു:
“ലാഭേത്താത് മുതലാളിേത്താൽപാദനത്തിെന്റ പ്ര
േചാദന ശക്തിയാണ്… അതുെകാണ്ട് അതിെന്റ താഴ്ച

സ്വതന്ത്രങ്ങളായ പുതിയ മൂലധനങ്ങളുെട രൂപവൽ
ക്കരണെത്ത തടഞ്ഞുനിർത്തുകയും അങ്ങിെന മുതലാ
ളിേത്താൽപാദനത്തിെന്റ വളർച്ചയുെട മുമ്പിൽ ഒരു
ഭീഷണിയായി പ്രത്യക്ഷെപ്പടുകയും െചയ്യുന്നു. അമി
േതാൽപാദനം, െസ്പക്യുേലഷൻ, കുഴപ്പങ്ങൾ, മിച്ചമായ
ജനസംഖ്യേയാെടാപ്പമുള്ള മിച്ചമൂലധനം എന്നിവെയ
അത് േപ്രാൽസാഹിപ്പിക്കുന്നു.”
(ക്യാപിറ്റൽ, വാള ്യം 3, േപജ് 283).

















14 അഭിവൃദ്ധിയും അധഃപതനവും
ചരക്കുകൾ ഒരിക്കൽ മാത്രമുണ്ടാക്കിയാൽ േപാരാ, വീ
ണ്ടും വീണ്ടുമുണ്ടാക്കണം. അെല്ലങ്കിൽ യന്ത്രങ്ങൾ െവറു
െത നിൽക്കും. മുതലാളിേത്താൽപാദനം സ്തംഭിക്കും. തു
ടർച്ചയായി വീണ്ടുംവീണ്ടുമുള്ള ഉൽപാദനമാണ് മുതലാ
ളിത്ത വ്യവസ്ഥെയ നിലനിർത്തുന്നത്.
വീണ്ടും വീണ്ടും ഉൽപാദനം, അെല്ലങ്കിൽ പുനരുൽപാ
ദനം എന്നുെവച്ചാെലന്താണ്? ഒരു ഭാഗത്ത് അത് ചര
ക്കുകളുെട, സമുദായത്തിനാവശ്യമുള്ള ഭൗതികവസ്തുക്കളു
െട, പുനരുൽപാദനമാണ്. മറുഭാഗത്ത് അത് െതാഴിലാ
ളികളുെട ചൂഷണത്തിേന്മലധിഷ്ഠിതമായ മുതലാളിത്ത
ബന്ധങ്ങളുെട പുനരുൽപ്പാദനമാണ്. മുതലാളികൾ
തമ്മിൽത്തമ്മിൽ മത്സരിച്ചുെകാണ്ടും െതാഴിലാളികെള
അേങ്ങയറ്റം ചൂഷണം െചയ്തുെകാണ്ടും കഴിയുന്നത്ര മിച്ച
മൂല്യം സമ്പാദിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഈ പരിശ്രമമാണ്
ഉൽപാദനത്തിനും പുനരുൽപാദനത്തിനും പ്രേചാദ
നം നൽകുന്നത്. ഈ പരിശ്രമത്തിൽ വിജയം േനടാൻ
േവണ്ടിയാണ് മുതലാളികൾ തങ്ങളുെട ഉൽപാദേനാപ
കരണങ്ങെള േമൽക്കുേമൽ പരിഷ്കരിക്കാൻ മുതിരുന്ന
ത്. ഉൽപാദേനാപകരണങ്ങൾ പരിഷ്ക്കരിക്കുന്നതിെന്റ
ഫലമായി െതാഴിലാളികളുെട അധ്വാനക്ഷമത വർധി
ക്കുകയും കൂലിക്കാവശ്യമായ അധ്വാനസമയം ചുരുങ്ങുക
യും അങ്ങെന മുതലാളിക്കു കിട്ടുന്ന മിച്ചമായ അധ്വാനം
വർധിക്കുകയും െചയ്യുന്നു.
ഉല്പാദേനാപകരണങ്ങൾ പരിഷ്ക്കരിക്കുക എന്നുവച്ചാൽ,
മുകളിൽ വിവരിച്ചുകഴിഞ്ഞേപാെല മൂലധനഘടനയിൽ
മാറ്റമുണ്ടാവുക എന്നർത്ഥമാണ്. അതായത് ഉൽപാദ
നം വളരുന്ന് േതാതനുസരിച്ച് യന്ത്രങ്ങൾക്കും അസം
സ്കൃത സാമഗ്രികൾക്കും േവണ്ടി നീക്കിവയ്ക്കെപ്പടുന്ന സ്ഥി
രമൂലധനം വർദ്ധിപ്പിച്ചും കൂലിക്കുേവണ്ടി നീക്കിവയ്ക്കെപ്പ
ടുന്ന വർദ്ധമാന മൂലധനം കുറഞ്ഞും വരുന്നു. ഉൽപാദ
നക്ഷമത വർധിക്കുേന്താറും ചൂഷണവും വർധിക്കുന്നു.
ഇങ്ങെന മുതലാളിത്തസമുദായത്തിൽ യന്ത്രങ്ങളുെട
അഭിവൃദ്ധി െതാഴിലാളികളുെട അധ്വാനഭാരെത്ത ലഘൂ
കരിക്കുകയല്ല, വർധിപ്പിക്കുകയാണ് െചയ്യുന്നത്: മാർക്സ്
എഴുതുന്നു:
“യന്ത്രം ഒറ്റെയ്ക്കടുത്ത് പരിഗണിക്കുേമ്പാൾ അധ്വാന
സമയം ചുരുക്കുന്നു. പേക്ഷ, മുതലാളിയുെട കയ്യിലാവു

േമ്പാൾ അത് അധ്വാന സമയം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ്
െചയ്യുന്നത്. ഒറ്റെയ്ക്കടുത്തുേനാക്കുേമ്പാൾ അത് അധ്വാ
നഭാരെത്ത ലഘൂകരിക്കുന്നു. പേക്ഷ, മൂലധനത്തിൻ
കീഴിൽ അത് അധ്വാനത്തിെന്റ തീക്ഷണതെയ വർ
ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഒറ്റെയ്ക്കടുത്തുേനാക്കുേമ്പാൾ അത് പ്രകൃ
തിശക്തികളുെട േമൽ മനുഷ്യനുണ്ടായ വിജയമാണ്.
പേക്ഷ, മുതലാളിയുെട കയ്യിൽ അത് മനുഷ്യെന പ്ര
കൃതിശക്തികളുെട അടിമയാക്കി മാറ്റുന്നു. ഒറ്റെയ്ക്കടുത്തു
േനാക്കുേമ്പാൾ അത് ഉൽപാദകൻമാരുെട സ്വത്തു
ക്കൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. പേക്ഷ, മൂലധനത്തിെന്റ പിടി
യിലാവുേമ്പാൾ അത് അവെര പാപ്പരാക്കി മാറ്റുന്നു.”
(ക്യാപിറ്റൽ വാള ്യം 1, േപജ് 441)

യന്ത്രങ്ങൾ അഭിവൃദ്ധിെപ്പടുേമ്പാൾ െതാഴിലാളികളി
െലാരു വിഭാഗത്തിനു പണിയില്ലാതാവുകയാണ് െച
യ്യുന്നത്. പേക്ഷ, ഇതു യന്ത്രത്തിെന്റ േദാഷമല്ല. മുത
ലാളിത്തത്തിെന്റ േദാഷമാണ്. മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥ
യിൽ യന്ത്രപരിഷ്ക്കാരം െതാഴിലില്ലായ്മെയ വർദ്ധിപ്പിക്കു
ന്നു. െതാഴിലില്ലായ്മ വർദ്ധിക്കുേമ്പാൾ െതാഴിലാളിക
െളെക്കാണ്ട് കുറഞ്ഞകൂലിക്കു പണിെയടുപ്പിക്കാനുള്ള
സാധ്യത വർദ്ധിക്കുന്നു. ഒരു ഭാഗത്ത് — മുതലാളിയുെട
ഭാഗത്ത് — സ്വത്തുക്കൾ വർദ്ധിക്കുന്നു. മറുഭാഗത്ത് —
–െതാഴിലാളിയുെട ഭാഗത്ത് — പട്ടിണിയും െതാഴിലില്ലാ
യ്മയും മൂർച്ഛിക്കുന്നു. ഭൂരിപക്ഷക്കാരുെട പട്ടിണിയും ദുരി
തവും മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയിൽ അനിവാര്യമാണ്.

















15 മൂലധനേകന്ദ്രീകരണം
മൂലധനം രണ്ടുതരത്തിലാണ് വളരുന്നത്. ഒന്നാമെത്ത
മാർഗം െകാല്ലംേതാറുമുണ്ടാകുന്ന ലാഭത്തിെന്റ ഗണ്യ
മായ ഭാഗം വീണ്ടും വ്യവസായത്തിലിറക്കിെക്കാണ്ട്
കമ്പനി വിപുലീകരിക്കുക എന്നതാണ്. രണ്ടാമെത്ത
മാർഗ്ഗം വ്യത്യസ്തമുതലാളികളുെട മൂലധനങ്ങെള ഒന്നി
ച്ചു േകന്ദ്രീകരിക്കുക എന്നതാണ്. ഓേരാ മുതലാളിയും
തെന്റ സ്വന്തം ലാഭം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും അങ്ങെന സ്വ
ന്തം മൂലധനം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും േവണ്ടി മറ്റു മുതലാളിക
ളുമായി മത്സരിക്കുന്നു. മത്സരത്തിൽ േതാറ്റവർ രംഗത്തു
നിന്നും മാറുകയും അങ്ങെന ക്രമത്തിൽ മൂലധനമാെക
ഏതാനും േപരുെട കയ്യിൽ േകന്ദ്രീകരിക്കാൻ തുടങ്ങുക
യും െചയ്യുന്നു. മാർക്കറ്റു മൽസരമാണ് മൂലധനേകന്ദ്രീക
രണത്തിനു വഴി െതളിയിക്കുന്നത്.
ഒരു കമ്പനിയുെട മൂലധനെമല്ലാം ഒെരാറ്റവ്യക്തിയു
െട മൂലധനമായിെക്കാള്ളണെമന്നില്ല. ഒരാൾക്ക് ഒറ്റ
ക്കിറക്കാൻ കഴിയുന്ന പണത്തിന് എന്തായാലും ചില
അതിർത്തികെളല്ലാമുണ്ടാവും. ഒരാൾ എത്രതെന്ന വലിയ
പണക്കാരനായാലും വലിയ വലിയ വ്യവസായങ്ങൾ
ക്ക് — ഉദാഹരണത്തിന് റയിൽേവ — അയാളുെട മൂലധ
നം േപാരാെത വരും. ഇതിനുള്ള ഒരു േപാംവഴിയായി
ട്ടാണ് പലരിൽ നിന്നും െഷയറുകൾ പിരിച്ചുെകാണ്ടുള്ള
േജായിൻറ് േസ്റ്റാക്ക് കമ്പനികൾ സ്ഥാപിക്കെപ്പട്ടത്.
േജായിൻറ് േസ്റ്റാക്ക് കമ്പനികൾ മാർക്കറ്റുമൽസരെത്ത
ലഘൂകരിക്കുന്നുേണ്ടാ? ഇല്ല, േനെരമറിച്ച്, മാർക്കറ്റുമൽ
സരത്തിെന്റ കാഠിന്യവും മൂർച്ഛയും കൂട്ടുകയാണ് െച
യ്യുന്നത്. എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ, പണ്ടു മുതലാളികൾ
ഒറ്റെയ്ക്കാറ്റയ്ക്ക് മൽസരിച്ചിരുന്നിടത്ത് ഇേപ്പാൾ വലിയ
േജായിൻറ് േസ്റ്റാക്ക് കമ്പനികൾ തമ്മിലുള്ള മൽസര
മാണ് നടക്കുന്നത്. മൽസരത്തിെന്റ ഫലമായി െചറിയ
കമ്പനികൾ െപാളിയുന്നു. വലിയ കമ്പനികൾ കൂടുതൽ
വലിയ കമ്പനികളായിത്തീരുന്നു. െചറിയ കമ്പനികൾ
തമ്മിലുള്ള മൽസരത്തിെന്റ സ്ഥാനത്ത് കൂറ്റൻ കമ്പനി
കളുെട മൽസരം പ്രത്യക്ഷെപ്പടുകയായി. മൂലധനേക
ന്ദ്രീകരണം കൂടുതൽ വിപുലമായിത്തീർന്നു. അതിെന്റ
ഫലമായി ലാഭേത്താതു കുറഞ്ഞുകുറഞ്ഞുവരുന്നു. ലാ
ഭേത്താത് കുറയുേമ്പാൾ വീണ്ടും മൽസരം. വീണ്ടും മൂല
ധനേകന്ദ്രീകരണം. ഇങ്ങെന മൂലധനേകന്ദ്രീകരണവും
ലാഭേത്താതു കുറയലും ഒരുമിച്ചാണു േപാകുന്നത്. മാർ
ക്കറ്റിൽ ജയം േനടാൻ േവണ്ടി ഓേരാ കമ്പനിയും ചുരു
ങ്ങിയ വിലക്കു ചരക്കുണ്ടാക്കി വിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു.
ലാഭേത്താതു പിെന്നയും കുറയുന്നു. ഇങ്ങെന മൽസരം
മൂത്ത് മൂത്ത് ഒരു ഘട്ടെമത്തുേമ്പാൾ കൂറ്റൻകമ്പനികൾ
കുത്തകക്കമ്പനികളായി സംഘടിക്കുന്നു. െതാഴിലാളി
കെള കൂടുതൽ മൃഗീയമായി ചൂഷണം െചയ്യാനും മാർക്ക
റ്റ് കീഴടക്കാനും ലാഭേത്താത് കൂടുതൽ താഴാെത കഴി
ക്കാനും േവണ്ടി കൂറ്റൻ കമ്പനികൾ േയാജിക്കുന്നു. െതാ
ഴിലാളികളുെട കൂലി ചുരുക്കുക, ഉൽപാദനം നിയന്ത്രിച്ചു
െകാണ്ട് ചരക്കിെന്റ വില കൂട്ടുക, മാർക്കറ്റുകൾ പരസ്പരം
പങ്കിെട്ടടുക്കുക, തങ്ങളുെട െചാൽപടിക്കു നിൽക്കാത്ത
കമ്പനികെളെയല്ലാം തകർക്കുക ഇെതല്ലാമാണ് കു
ത്തകകളുെട ഉേദ്ദശം. സമുദായത്തിെല സാമ്പത്തിക
ജീവിതം മുഴുവനും ഇങ്ങെന ഒരു പിടി കുത്തകകളുെട
നിയന്ത്രണത്തിൽ െപടുന്നു.
കുത്തകകൾ മത്സരമില്ലാതാക്കുന്നില്ല, േനെര മറിച്ചു
മത്സരത്തിനു മൂർച്ഛ കൂട്ടുകയാണ് െചയ്യുന്നത്. കമ്പനി
കൾ തമ്മിൽ മത്സരിച്ചിരുന്നിടത്ത് ഇേപ്പാൾ കൂറ്റൻ കു
ത്തകകൾ തമ്മിലുള്ള മത്സരമാണ് നടക്കുന്നത്.

















V
മൂലധനേകന്ദ്രീകരണം വിപുലമാകുംേതാറും വർധമാന
മൂലധനത്തിെന്റ േതാത് സ്ഥിരമൂലധനെത്ത അേപക്ഷി
ച്ച് കുറഞ്ഞുവരും. എന്നുവച്ചാൽ വ്യവസായം അഭിവൃദ്ധി
െപ്പടുേന്താറും െതാഴിലാളികൾക്ക് കിട്ടുന്ന കൂലിയുെട
േതാത് ചുരുങ്ങിെകാണ്ടുവരും. കൂലി കുറയുക എന്നുവ
ച്ചാൽ ചരക്കുകൾ വാങ്ങാനുള്ള െതാഴിലാളികളുെട കഴി
വ് ചുരുങ്ങുക എന്നർത്ഥമാണേല്ലാ. ഒരു ഭാഗത്ത് വ്യവ
സായത്തിെന്റ അഭിവൃദ്ധി, കൂടുതൽ കൂടുതൽ ചരക്കുകളു
ണ്ടാക്കിവിടൽ; മറുഭാഗത്ത് ചരക്കുകൾ വാങ്ങുന്നവരുെട
കഴിവു കുറയൽ. ഓേരാ മുതലാളിയും ലാഭം കിട്ടാൻേവ
ണ്ടി വീണ്ടും വീണ്ടും ചരക്കുകളുണ്ടാക്കിത്തള്ളുന്നു. ചര
ക്കുകൾ അധികമാകുംേതാറും അവെയ വിറ്റഴിക്കാൻ
പ്രയാസം േനരിടുന്നു.

















16 മുതലാളിത്തത്തിെന്റ

ൈവരുദ്ധ്യങ്ങൾ

ഉൽപാദനത്തിെന്റ വർദ്ധനവും ഉപേഭാക്താക്കളുെട
കഴിവില്ലായ്മയും തമ്മിലുള്ള ഈ ൈവരുദ്ധ്യം മുതലാ
ളിത്തത്തിെന്റ സഹജമായ സ്വഭാവമാണ്. കാരണം,
എത്ര ചരക്കുകൾക്കാണ് ആവശ്യക്കാരുള്ളെതന്ന് മുൻ
കൂട്ടി കണക്കാക്കിയിട്ടല്ല ഉൽപാദനം നടത്തുന്നത്.
അരാജകത്തമാണ് മാർക്കറ്റിൽ നടമാടുന്നത്. ഓേരാ
മുതലാളിയും കൂടുതൽ ലാഭം കിട്ടാൻേവണ്ടി കഴിയുന്ന
ത്ര ചരക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കിത്തള്ളുകയാണ് െചയ്യുന്നത്.
പേക്ഷ, അേതാെടാപ്പം ജനങ്ങളുെട ക്രയശക്തി ചുരു
ങ്ങിച്ചുരുങ്ങി വരുന്നു. അങ്ങെന ചരക്കുകൾ വിറ്റഴിയാ
െത െകട്ടിക്കിടക്കുന്നു. ഒരു ഭാഗത്ത് വ്യവസായത്തിെന്റ
വളർച്ച; മറുഭാഗത്ത് ദാരിദ്ര്യവും പാപ്പരത്തവും െതാഴിലി
ല്ലായ്മയും.
മുതലാളിത്തത്തിെന്റ വളർച്ചയുെട ഫലമായി, പ്രേത്യകി
ച്ചും േജായിൻറ് േസ്റ്റാക്ക് കമ്പനികൾ, ട്രസ്റ്റുകൾ മുതലാ
യവയുെട ആവിർഭാവേത്താടുകൂടി, ഉൽപാദനമാെക കൂ
ടുതൽ കൂടുതൽ സാമൂഹ്യമായിത്തീരുന്നു. ഉൽപാദനം
സാമൂഹ്യമാെണങ്കിലും ഉൽപന്നങ്ങൾ സ്വകാര്യഉടമയി
ലാണ്. ഉൽപാദനത്തിെന്റ സാമൂഹ്യസ്വഭാവവും ഉൽപ്പ
ന്നങ്ങളുെട സ്വകാര്യഉടമയും തമ്മിലുള്ള ൈവരുദ്ധ്യം മു
തലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയിെല അടിസ്ഥാനപരമായ ൈവ
രുദ്ധ്യങ്ങളിെലാന്നാണ്.
എംെഗൽസ് വിവരിക്കുന്നു:
“ഇതുവെരയും ഉൽപാദേനാപകരണങ്ങളുെട ഉടമ

സ്ഥൻ തെന്ന ഉൽപാദനേത്തയും സ്വായത്തമാക്കി
േപ്പാന്നിരുന്നു. കാരണം, ഒട്ടുമുക്കാലും അത് അയാളുെട
സ്വന്തം അദ്ധ്വാനഫലം തെന്നയായിരിക്കും; മറ്റുള്ളവ
രുെട സഹായം അപൂർവ്വമായിേട്ട ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു.
എന്നാൽ ഉൽപാദേനാപകരണങ്ങളുെട ഉടമസ്ഥൻ
തെന്ന ഉൽപന്നെത്തയും അനുഭവിച്ചുേപാന്നത് മൗലി
കമായ ഒരു മാറ്റം വന്നിട്ടുള്ളതിെന വകവയ്ക്കാെതയാ
ണ്. അത് അയാളുെട അദ്ധ്വാനഫലമല്ലാതായിത്തീർ
ന്നിരിക്കുന്നു. പൂർണ്ണമായും അത് മറ്റുള്ളവരുെട അധ്വാ
നഫലമായിരിക്കുന്നു. അങ്ങെന സാമൂഹ്യമായുണ്ടാ
കുന്ന ഉൽപാദനങ്ങൾ, ഉൽപാദേനാപകരണങ്ങൾ
െകാണ്ട് യഥാർഥത്തിൽ പ്രവർത്തി നിർവ്വഹിച്ചവർക്ക
ല്ല, വാസ്തവത്തിൽ ചരക്കുണ്ടാക്കിയവർക്കല്ല, കിട്ടുന്ന
െതന്ന നിലവരുന്നു. അെതല്ലാം മുതലാളി സ്വായത്ത
മാക്കിേപ്പാന്നു. ഉൽപാദേനാപകരണങ്ങളും ഉൽപാ
ദനം തെന്നയും വാസ്തവത്തിൽ സാമൂഹ്യമായിത്തീർ
ന്നിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ വ്യക്തികൾ സ്വകാര്യമായി ഉൽ
പാദനം നടത്തുകയും അേതകാരണത്താൽ ഉൽപന്ന
ങ്ങൾ അവർ ൈകവശം വച്ച് കേമ്പാളത്തിൽ െകാണ്ടു
േപായി വിൽക്കുകയും െചയ്യുന്ന സമ്പ്രദായത്തിൻകീഴി
െലേപ്പാെലതെന്ന, ഇേപ്പാഴും സാമൂേഹ്യാൽപന്നങ്ങ
െള ഉൽപാദേനാപകരണങ്ങളുെട ഉടമസ്ഥൻ സ്വകാ
ര്യസ്വത്താക്കിവച്ചു. ഇങ്ങെന ഉൽപാദനരീതി ഈ സ്വ
കാര്യ സ്വത്തുടമസ്ഥതക്കു വിേധയമായി നിന്നുെവങ്കി
ലും, അത്തരം ഉടമസ്ഥതക്കുള്ള അടിത്തറ തകർന്നുക
ഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പുതിയ ഉൽപാദനസമ്പ്രദായത്തിന്
അതിെന്റ മുതലാളിത്തപരമായ സ്വഭാവം നൽകുന്ന
ഈ ൈവരുദ്ധ്യത്തിൽ ഇന്നെത്ത എല്ലാ സാമൂഹ്യ
ൈവരുദ്ധ്യങ്ങളുെടയും ബീജം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.”
(എംെഗൽസ്, േസാഷ്യലിസം സാങ്കൽപികവും
ശാസ്ത്രീയവും, േപജ് 40–41)

മുതലാളിത്തം വളരുംേതാറും അതിെന്റ അടിസ്ഥാനപര
മായ ഈ ൈവരുദ്ധ്യവും മൂർച്ഛിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു. മുതലാ
ളിത്തത്തിെന്റ നാശേത്താട് കൂടിയല്ലാെത ഈ ൈവരു
ദ്ധ്യം അവസാനിക്കുകയില്ല.

















17 മുതലാളിത്തത്തിെന്റ നാശം
മുതലാളിത്തം വളരുംേതാറും മുതലാളിത്തെത്ത നശി
പ്പിക്കാനുള്ള ശക്തികളും വളരുന്നു. മുതലാളിത്തെത്ത
തട്ടിത്തകർത്ത് േസാഷ്യലിസ്റ്റുൽപാദനരീതി നടപ്പിൽവ
രുത്തുക എന്നതാണ് അനുദിനം ശക്തിെപ്പട്ടുെകാണ്ടുവ
രുന്ന െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ ചരിത്രപരമായ കടമ,
മാർക്സ് എഴുതുന്നു:
“വളർച്ചയുെട എല്ലാ േനട്ടങ്ങെളയും തട്ടിെയടുത്ത് സ്വ

ന്തം കുത്തകകളാക്കി െവയ്ക്കുന്ന മൂലധനനാഥൻമാരുെട
എണ്ണം ഇടവിടാെത കുറഞ്ഞുകുറഞ്ഞുവരുന്നു. അേതാ
െടാപ്പം കഷ്ടപ്പാട്, മർദ്ദനം, അടിമത്തം, അധഃപതനം,
ചൂഷണം എന്നിവെയല്ലാം കൂടിക്കൂടിവരുന്നു. എന്നാൽ
ഇേതാെടാപ്പം തെന്ന െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ കലാ
പങ്ങളും വർദ്ധിച്ചുെകാണ്ടുവരുന്നു. മൂലധനത്തിെന്റ കു
ത്തക ഉൽപാദനരീതിക്ക് ഒരു വിലങ്ങായിത്തീരുന്നു…
ഒടുവിൽ ഉൽപാദേനാപകരണങ്ങളുെട േകന്ദ്രീകരണ
വും അധ്വാനത്തിെന്റ സാമൂഹ്യസ്വഭാവവും ഒരു ഘട്ടം
വെര എത്തുേമ്പാൾ അവ മുതലാളിത്തത്തിെന്റ പുറം
േതാടിന് ഒതുങ്ങാവുന്നതാവുന്നു. ഈ പുറംേതാട് െപാ
ട്ടിെച്ചറിയെപ്പടുന്നു. മുതലാളിത്തത്തിൻേറതായ സ്വകാ
ര്യസ്വത്തുക്കളുെട മരണമണിയടിക്കുന്നു. തട്ടിപ്പറിച്ചവർ
തട്ടിപ്പറിയ്ക്കെപ്പടുന്നു.”
(മാർക്സ്, ക്യാപിറ്റൽ, വാള ്യം 1, േപജ് 763).
1847-ൽ തെന്ന മാർക്സും ഏംഗൽസും തങ്ങളുെട സുപ്ര

സിദ്ധമായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിജ്ഞാപനത്തിൽ ഇങ്ങെന
എഴുതുകയുണ്ടായി:
“ആധുനിക വ്യവസായം അഭിവൃദ്ധിപ്രാപിക്കുന്നേതാ
ടുകൂടി, എെന്താരടിസ്ഥാനത്തിലാേണാ മുതലാളിത്ത
ഉൽപാദനം നടത്തി സ്വന്തം ൈകവശമാക്കുന്നത്, ആ
അടിസ്ഥാനത്തിെന്റ അടി തകർന്നുേപാകുന്നു. അങ്ങ
െന മുതലാളിവർഗ്ഗം ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നത്, സർേവ്വാപ
രി അതിെന്റ തെന്ന ശവക്കുഴി േതാണ്ടുന്നവെരയാണ്.

മുതലാളിത്തത്തിെന്റ നാശവും െതാഴിലാളിവർഗത്തി
െന്റ വിജയവും ഒരുേപാെല അനിവാര്യമാണ്.”

□
(മൂന്നാം പതിപ്പ്, 1981 പ്രഭാത് ബുക്ക് ഹൗസ്,
തിരുവനന്തപുരം)

















െക. ദാേമാദരൻ
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട േകരളത്തി
െല സ്ഥാപകേനതാക്കളിൽ ഒരാളും
മാർക്സിസ്റ്റ് ൈസദ്ധാന്തികനും എഴു
ത്തുകാരനുമായിരുന്നു െക. ദാേമാദ
രൻ (െഫബ്രുവരി 25, 1904–ജൂൈല
3, 1976). മലപ്പുറം ജില്ലയിെല തിരൂർ
വിേല്ലജിൽ െപാറൂർ േദശത്തു് കീേഴടത്ത് എന്ന സമ്പ
ന്ന നായർ കുടുംബത്തിൽ കിഴക്കിനിേയടത്ത് തുപ്പൻ
നമ്പൂതിരിയുേടയും കീേഴടത്ത് നാരായണി അമ്മയുേട
യും മകനായാണു് ദാേമാദരൻ ജനിച്ചതു്. േകരള മാർക്സ്
എന്നാണു് അേദ്ദഹം വിേശഷിപ്പിക്കെപ്പട്ടിരുന്നതു്. ‘പാ
ട്ടബാക്കി’ എന്ന നാടകരചനയിലൂെടയും അേദ്ദഹം പ്ര
ശസ്തനായി. േകാഴിേക്കാട് സാമൂതിരി േകാേളജിൽ വി
ദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുേമ്പാൾ തെന്ന േദശീയപ്രസ്ഥാന
ങ്ങേളാടു് ആകർഷിക്കെപ്പട്ടു. നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാന
ത്തിൽ പെങ്കടുത്തു് അറസ്റ്റ് വരിച്ചു.
കാശിവിദ്യാപീഠത്തിെല പഠനകാലഘട്ടം മാർക്സിസ്റ്റ്
ആശയങ്ങേളാടു് താൽപര്യം വർദ്ധിപ്പിച്ചു. തികഞ്ഞ
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനായാണു് േകരളത്തിൽ തിരിെച്ച
ത്തിയതു്. െപാന്നാനി ബീഡിെതാഴിലാളി പണിമുട
ക്കിൽ പെങ്കടുത്തു് അറസ്റ്റ് വരിച്ചു. നവയുഗം വാരിക
യുെട പത്രാധിപരായിരുന്നു. പാർട്ടി പിളർന്നേപ്പാൾ
സി. പി. ഐ.-യിൽ ഉറച്ചുനിെന്നങ്കിലും അവസാനകാല
ത്തു് പാർട്ടിയിൽ നിന്നും അകന്നു. ജവഹർലാൽ െനഹ്രു
സർവ്വകലാശാലയിൽ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചരിത്രം
തയ്യാറാക്കാനുള്ള പഠനത്തിനിെട 1976 ജൂൈല 3-നു്
അന്തരിച്ചു. പദ്മം ജീവിതപങ്കാളിയായിരുന്നു.

















പിൻകുറിപ്പു്
◦ സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ
വായിക്കുവാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿ
േടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ ആവശ്യമില്ല. ആധുനിക
മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട് േഫാണുകളു
െട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീതിയിലാണു
ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്. േഫാണിെന്റ
വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ
ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.
◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗ
ങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാ
ണു്. എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന അേഡാബി
അേക്രാബാറ്റ് റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ ഏറ്റവും മുന്തിയതു്.
അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും
അതിൽ ഈ േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും
െചയ്യുക.

െക ദാേമാദരെന്റ സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ 2
േഫാൺ പതിപ്പുകളുെട കണ്ണികൾ
1. ധനശാസ്ത്ര പ്രേവശിക
2. ധനശാസ്ത്രതത്വങ്ങൾ
3. ഉറുപ്പിക
4. പണം മുതൽ നയാൈപസവെര
5. നാണയപ്രശ്നം
6. മുതലാളിത്തം
7. സാമ്രാജ്യാധിപത്യവും സാമ്പത്തികക്കുഴപ്പവും

െവബ് പതിപ്പു കണ്ണികൾ
1. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 1
2. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 2
3. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 3
4. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 4
5. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 5
6. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 6
7. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 7
8. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 8
9. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 9
10. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 10
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